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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 
Tet Koncerna (Koncerns vai Tet) galvenās darbības jomas ir fiksētā tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšana (balss un datu pārraides, un interneta pakalpojumi), ar informācijas tehnoloģijām saistītie 
pakalpojumi, kontaktu centra pakalpojumi komercsabiedrībām un privātajiem klientiem, elektronisko 
sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošana un apkalpošana, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumi, 
TV satura un reklāmas izvietošanas pakalpojumi,  kā arī elektronisko sakaru infrastruktūras projektēšana, 
būvniecība un apkalpošana. Koncerna darbinieku skaits pārskata gada beigās bija 1 700. 
 
Koncerna mātes sabiedrība (Mātes sabiedrība) – SIA Tet ir izveidota 1992. gada 9. janvārī kā valsts 
uzņēmums. 1994. gada 14. janvārī Latvijas valdība un TILTS Communications AS, simtprocentīga meitas 
sabiedrība TeliaCompany koncernā, nodibināja sabiedrību ar ierobežotu atbildību Tet, kur Latvijas 
Republika (kapitāldaļu turētājs SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”) pieder 51% no Tet 
pamatkapitāla, Tilts Communications AS – 49% pamatkapitāla. SIA Tet juridiskā adrese šobrīd ir 
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija. 
 
2021. gada beigās SIA Tet pieder divas meitas sabiedrības: SIA Citrus Solutions un SIA Lattelecom. 
Turklāt SIA Tet pastarpināti pieder SIA Lattelecom 100% meitas sabiedrības: SIA Baltijas Datoru 
Akadēmija, kuras pamatdarbība ir IT apmācības pakalpojumi un SIA Helio Media, kuras pamatdarbība ir 
televīzijas programmu izstrāde un apraide, reklāmas izvietošana masu informācijas līdzekļos, kinofilmu, 
video filmu un televīzijas programmu producēšana un SIA Data Experts, kuras pamatdarbība ir personas 
datu aizsardzības speciālista un konsultāciju pakalpojumu sniegšana un SIA Citrus Solutions 100% 
meitas sabiedrība Citrus Solutions GbmH, kuras pamatdarbība ir telekomunikāciju tīkla būvniecība.   
 
SIA Citrus Solutions tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 28. jūnijā (juridiskā 
adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija). Citrus Solutions galvenais darbības veids ir 
elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi.  
 
SIA Lattelecom tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 11. jūlijā (juridiskā adrese 
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija). Lattelecom nodarbojas ar īpašumā esošo trīs Grupas 
uzņēmumu pārvaldību, investīciju pārvaldību trešo pušu uzņēmumos un grāmatvedības pakalpojumu 
sniegšanu visiem Tet grupas uzņēmumiem. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 
SIA Tet valde sniedz vadības ziņojumu un finanšu pārskatu par SIA Tet (turpmāk - Tet vai Koncerns) 
saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī. 
 

1. PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU  
 
2021. gads Tet ir bijis sekmīgs, pateicoties veiksmīgai Sabiedrības komercdarbības stratēģijai un jauno 
biznesa līniju attīstībai. Investīciju konsultanta Prudentia un biržas Nasdaq Riga ikgadējā Latvijas 
vērtīgāko uzņēmumu topā „TOP101” Tet ieņem 11. vietu. Salīdzinot ar 2020.gadu uzņēmuma vērtība ir 
augusi par 4% (uzņēmuma vērtība 2021. gadā – 438,06 miljoni EUR, 2020. gadā – 420,46 miljoni EUR). 
Saskaņā ar  Latvijas Biznesa gada pārskata 2021. gada rezultātiem Tet atguva telekomunikācijas nozares 
līdera pozīciju pēc apgrozījuma. 
 
Latvijas vadošās pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar pētījumā par pievilcīgākajiem darba 
devējiem 2021. gadā Tet ir atzīts kā 5. spontāni nosauktais labākais darba devējs strādājošo vidū  un 10. 
spontāni nosauktais labākais darba devējs studentu mērķauditorijas vidū,   nostiprinot pozīcijas kā viens 
no atzītākajiem un pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā. Pēc darba sludinājumu portāla MeetFrank 
rezultātiem Tet ir 3. populārākais darba devējs 2021. gadā, savukārt CVMarket.lv aptaujā par labāko 
darba devēju Tet ieņem 7.vietu. Gadu mijā Tet saņēmis arī darba devēja programmas "Ģimenei draudzīga 
darbavieta" statusu, apliecinot rūpes par darba vidi un darba ņēmējiem. 
 

2. TET TELEVĪZIJA 
 
2021. gadā Tet sabiedrībai piedāvāja trīs televīzijas pakalpojumu izlasi – Helio interaktīvo televīziju (Helio 
iTV), Helio virszemes televīziju (Helio vTV) un unikālu Tet+ platformu, ko gada izskaņā izvēlējās 70% no 
visiem jaunajiem Tet televīzijas pakalpojumu klientiem. 2021. gadā bija novērojams, ka iedzīvotāji pie 
ekrāniem pavada vairāk laika – Tet+ klients pie ekrāna pavadīja gandrīz par 50% ilgāk, salīdzinot ar gadu 
iepriekš. 
 
Helio interaktīvā televīzija joprojām ir skatītāju iecienītākā izvēle. Tā ir televīzija, kas pielāgojas skatītājam 
– ar vairāk nekā 100 TV kanāliem, plašākajām interaktivitātes iespējām – pauzi, iespēju pārtīt programmu, 
arhīvu, ierakstu, valodas maiņu u.c., kā arī papildu iespēju televīziju paņemt līdzi ārpus mājas – telefonā, 
planšetē vai datorā. Helio iTV piedāvā drošu, uzticamu un vecākiem viegli vadāmu risinājumu pašiem 
jaunākajiem skatītājiem (bērniem līdz 7 gadu vecumam) “Bērnu stūrītis”.  
 
2021.gada 31. martā Tet ieviesa izklaides platformu Tet+ – Baltijā unikālu produktu, ko pilnībā izstrādājuši 
Latvijas profesionāļi un kur  klientam ir iespēja pašam izvēlēties un komplektēt  savu televīzijas kanālu 
piedāvājumu, kā arī apvienot to ar aktuālāko filmu un seriālu straumēšanas abonementu. Gada izskaņā 
vairāk nekā 60% no platformas lietotājiem paši veidoja savas televīzijas kanālu pakas, savukārt pārējie 
izvēlējās jau sakomplektēto “Populārāk izlasi”. Tet+ ir viens no līderiem straumēšanas pakalpojumu 
nozarē. Vienlaikus aug arī esošo klientu apmierinātība ar pakalpojumu – vairāk nekā 82% lietotāju atzinīgi 
novērtē televīzijas kanālu izvēles ērtumu, savukārt 75% saka, ka straumēšanas saturs ir viegli lietojams.  
 
Tet+ ir aizstājusi Tet pakalpojumu, saglabājot iespēju izvēlēties atsevišķi filmu un seriālu saturu jeb 
straumēšanas pakalpojumu “Tet+ Filmas un seriāli” ar mēneša abonēšanas maksu, kā arī iespēju 
atsevišķi uz 48 stundām iznomāt jaunākās un labākās filmas. Šis ir pirmais solis nākotnes televīzijas 
izveidē, to nepārtraukti attīstot, lai drīzumā klientiem varētu ērti un vienkārši arī piedāvāt vienuviet 
apvienot dažādus tirgū esošos straumēšanas pakalpojumus. Platformas risinājums ir veidots, balstoties 
tirgus izpētē un televīzijas skatītāju vajadzībās ne tikai pie Latvijā, bet arī visā pasaulē, tādēļ tam ir 
eksporta potenciāls arī citos tirgos, kam jau šobrīd tiek piedāvāts tās white-lable risinājums. 
 
Tet+ ir pieejama jebkurā ekrānā ar jebkuru interneta pieslēgumu – televizoros ar smart TV funkcionalitāti, 
datorā, planšetē vai telefonā, sev ērtā laikā un vietā. Esam vienīgie tirgū, kas nodrošina satura baudīšanu 
piecos ekrānos vienlaikus. Turklāt Tet+ ieviešana ir devusi arī iespēju televīziju skatīties “zaļāk”, jo tā 
mazina ietekmi uz vidi – nav nepieciešams televīzijas uztveršanas dekoders un līdz ar to nav vajadzīga 
tā ražošana, lietošanas patēriņš un utilizācija. Viens neizmantots dekoders gadā ietaupa elektrību pat 100 
kWh apmērā, tādējādi par 10,7kg CO2 samazinot arī C02 radīto efektu. 
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Helio vTV ir pieejama 98% Latvijas teritorijas, TV programmu apraidi nodrošinot ciparu formātā. Tā 
piedāvā vairāk nekā 60 TV kanālus, ar valodu izvēli un TV programmu ekrānā. Līdz ar Eiropas Savienības 
Parlamenta un Padomes lēmumu, no 2022. gada Tet ir jāatbrīvo vTV apraidē izmantojamā radiofrekvenču 
spektra josla, lai to nodotu mobilo operatoru rīcībā. Līdz ar to 2021.gadā Tet veica frekvenču atbrīvošanas 
tehniskos sagatavošanās darbus, un no 2022. gada Helio vTV ir samazināts apraides resurss un 
tematisko kanālu paku skaits. 
 
Saturs ikvienām interesēm 
 
Vienlaikus ar tehnoloģiju attīstību īpaši nozīmīgs ir plašs un vispusīgs dažādām auditorijām un interesēm 
piemērots saturs. Tet televīzijas piedāvājumā skatītāju pieprasītākie un iecienītākie kanāli, gan 
uzņēmuma satura zīmola Tet studio veidots vietējais saturs, gan pasaules labākās filmas un seriāli, gan 
tiek veidoti dažādi sadarbības integrācijas un sinerģijas modeļi ar citiem satura pakalpojumu sniedzējiem. 
 
2021. gada martā tika Tet noslēdza unikālu vienošanos ar Nordic Entertainment Group (NENT Group), 
kas Tet televīzijas klientiem sniedz piekļuvi Latvijā jaunās straumēšanas platformas Viaplay 
oriģinālsaturam no Ziemeļvalstīm un labākajām sporta pārraidēm. Papildinot sporta satura piedāvājumu, 
oktobrī tika noslēgta vienošanās ar TV3 Group par vairāku sporta kanālu pārraidīšanu – TV3 Sport Open 
ir pieejams visiem bāzes pakas klientiem ar Dinamo Rīgas mājas spēlēm, savukārt lielākie pasaules 
sporta notikumi ir vērojami TV3 Sport , TV3 Sport 2, un straumējumā TV3 Sport 3.  
 
Tāpat Tet ir sācis atbalstīt Latvijas Basketbola Savienību, kas ļauj Latvijā notiekošās basketbola spēles 
pārraidīt sportacentrs.com interneta platformā un TV4 apraides TV kanālā.  
 
Arvien lielākas investīcijas tiek ieguldītas kvalitatīva vietējā satura radīšanā, ko veido Tet studio. Salīdzinot 
ar 2020.gadu, pērn par 70% audzis Tet studio producēto vienību apjoms. Ja 2020.gadā Tet studio 
producēja 297 raidījumu un seriālu sērijas, kā arī filmas, tad 2021.gadā - jau 519 vienības. 2021. gadā 
straumēšanas video straumēšanā skatītākais bija nacionālas nozīmes daudzsēriju filma “Emīlija. Latvijas 
preses karaliene.”, kas pasaules pirmizrādi  piedzīvoja 2021.gada septembrī. Vietējā satura nozīmi 
apliecina tas, ka seši no pērnā gada TOP10 skatītākajiem seriāliem bija Tet studio producēti, tostarp arī 
Andreja Ēķa seriāls “Perfektās kāzas”, bērnu raidījumi “Mazā Mula” un “Ukulele”, kā arī izklaidējošais 
raidījums jauniešiem “Mīla Kemperī”. “Mīla kemperī” bija pirmais kopražojuma realitātes šovs, kas veidots 
kopā ar Helio Media, pielāgojot raidījuma saturu TV kanāliem un straumēšanas pakalpojumam. 
 
2021.gadā nemainīga prioritāte bija pašražotais saturs bērniem ar mērķi piedāvāt saturu jaunākajiem 
skatītājiem: no pašiem mazākajiem līdz skolēniem un pusaudžiem. Tet investēja vairākos jaunos 
projektos: “Ukulele”, “Blinkijs”, “Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē”, kā arī turpināja iemīļoto izzinošo 
seriālu “Emī un Rū”.  
 
2021.gadā Tet studio piedāvāja arī pirmo dokumentālās izpētes seriālu “Nelegālais trips”, pievēršot 
sabiedrības uzmanību cīņai ar atkarībām Latvijā. Gada otrajā pusē pirmizrādes kinoteātros piedzīvo Tet 
studio kopražojumi: pusaudžu komēdija “Tizlenes” un  pikantā komēdija “Tabu”. Pavisam drīz pēc kino 
spēlfilmas ekskluzīvi bija pieejamas Tet+ platformā.  
 
Vasarā tika noslēgta apjomīga vienošanās ar Paramount Pictures, kas Latvijas skatītājiem sniedz iespēju 
vērot  visā pasaulē iemīļotās DreamWorks animācijas filmas, kases grāvējus “Neiespējamā Misija 6”, 
“Soniks: Filma”, ‘Rocketman”, jaunos seriālus Kevina Kostnera “Jeloustouna”, vēsturisko seriālu “Spiegu 
pilsēta”, komēdijdrāmu “Kāpēc sievietes nogalina” un daudzas citas.  
 
 

3. PAKALPOJUMI UN PĀRDOŠANAS KANĀLI 
 
Lietotāju pieredzes, ērtības un apmierinātības pilnveidei, kā arī kvalitatīvākai pakalpojuma 
nodrošināšanai, Tet piedāvāja papildu jaunākas paaudzes WiFi rūterus interneta klientiem. 2021.gadā 
klienti saņēma vairāk nekā 30 000 iekārtu. 2021.gada rudenī Tet pirmie Latvijā ieviesa nākotnes 10 Gbit/s 
ātru optisko internetu privātajiem klientiem, tādējādi vēlreiz apliecinot tehnoloģiju līderību. 
 
Elektroenerģijas tirgū 2021.gadā bija vērojams ievērojams cenu kāpums, elektroenerģijas cenai biržā 
pieaugot četras reizes – no 41 EUR janvārī līdz 207 EUR decembrī. Biržas cenu svārstības būtiski 
ietekmēja arī Tet darbību un klientus. Neskatoties uz to, 2021. gadu Tet noslēdza ar vairāk nekā 150 000 
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elektroenerģijas objektu jeb 36% pieaugumu pret iepriekšējo gadu Privātpersonu elektroenerģijas tirgū 
Tet ir ieguvis 19% tirgus daļu, rēķinot pēc elektrības objektu skaita.  
 
No 1. septembra plašākai sabiedrībai ir pieejamas atbalsta iespējas elektroenerģijas izmaksu 
samazināšanai. Līdz ar izmaiņām likumdošanā sociāli aizsargātiem lietotājiem atbalstu elektroenerģijas 
izmaksu segšanai nodrošina arī Tet. Atbalsts ir automātiski pieejams daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un 
maznodrošinātām personām un tiem, kuriem ir I invaliditātes grupa vai viņu aizgādņi. 

Lai nerastos situācija, kad elektroenerģijas lietotājs, kurš nav noslēdzis līgumu ar kādu no tirgotājiem, 
paliek bez elektrības, SIA Sadales tīkls regulāri organizē iepirkumu par pakalpojumu sniedzēju, kurš 
šādos gadījumos automātiski nodrošina pakalpojumu. No 2021. gada 1. aprīļa pēdējās garantētās 
piegādes pakalpojumu Latvijā nodrošina SIA Tet. Ņemot vērā elektroenerģijas cenas mainību, kas 
izraisījusi un turpina ietekmēt tirgus izmaiņas, tajā skaitā arī intensīvākas līgumu pārslēgšanas, pēdējās 
garantētās piegādes klientu skaits 2021. gadā piedzīvoja lielas svārstības. 

Tehnikas mazumtirdzniecību ietekmēja Covid-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi. Gada vidū valstī tika 
ieviesti Covid-19 sertifikāti, vienlaikus ierobežojot tirdzniecības centru apmeklējumu un iepirkšanos 
klātienē klientiem, kuriem nebija potēšanas sertifikāti. Ierobežojumu ietekmē pieauga e-komercijas 
īpatsvars, un klienti vairāk iepirkās Tet interneta veikalā, kamēr veikali kalpoja kā preču saņemšanas 
vietas. Iespēju robežās brīvais darbaspēka resurss tika novirzīts zvanu centra atbalstam.  
 
2021. gads ir bijis izteikti sekmīgs Tet e-veikalam. Pērn tas sastādīja rekordlielus ieņēmumus – par 80% 
vairāk nekā gadu iepriekš. Tet e-veikals tika novērtēts arī publiskajā telpā, saņemot titulu “E-komercijas 
zvaigzne” nozaru veikalu kategorijā. Ir būtiski paplašināts Tet sadzīves tehnikas produktu sortiments, kas 
rezultējies trīskāršā ieņēmumu pieaugumā, salīdzinot ar 2020.gadu. E-veikalā pieejamais tehnikas 
produktu sortiments ir palielinājies līdz 11 tūkstošiem vienību.  
 
Pateicoties investīcijām uzņēmuma digitālajā transformācijā, Tet e-veikala klientu pieredze ir kļuvusi vēl 
ērtāka un labāka. Pērn ir uzlabots viens no e-veikala būtiskākajiem klientu pieredzes rādītājiem – 
pasūtījuma vidējais piegādes laiks, to samazinot no vidēji 5 uz 3 dienām, kā arī ievērojami samazināts 
klientu kontaktu skaits vienam pasūtījumam. Digitālās transformācijas rezultātā ir automatizēti 97% no e-
veikala pasūtījumiem. 
 
Mans Tet mobilajai klientu pašapkalpošanās lietotnei 2021. ir bijis izaugsmes gads. Aktīvas komunikācijas 
un lietojamības uzlabojumu rezultātā lietotāju skaits gada laikā ir palielinājies par 32%, un sasniegts līdz 
šim augstākais lietotnes vērtējums – 4,6 Android un 4,7 iOS vidē (5 punktu skalā).  
 
Lai nodrošinātu klientiem ērtāku un saprotamāku pakalpojumu pārvaldību, Mans Tet mobilā lietotne 
papildināta ar iespēju pieteikt klientam piemērotāko meistara vizītes laiku, kas uzreiz pēc līguma 
apstiprināšanas ļauj izvēlēties piemērotāko dienu un laiku pakalpojuma ierīkošanai. Tāpat lietotne 
nodrošina  Wi-Fi tīkla pārvaldības funkcionalitāti, ar kuras palīdzību klients var caur savu viedtālruni 
uzlabot Wi-Fi signālu, restartēt iekārtu un mainīt Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. 
 
Līdz ar cenu kāpumu elektroenerģijas nozarē Mans Tet mobilā lietotne sevi pierādījusi kā vērtīgu atbalstu 
Tet elektrības pakalpojumu klientiem. Tā ļauj ērti apskatīt un sekot līdzi elektrības patēriņam, kā arī 
elektroenerģijas cenām biržā, kas dinamiskā biržas tarifa klientiem ļauj pielāgot savus paradumus un 
elektrību vairāk tērēt brīžos, kad cena biržā ir zemāka, tādējādi ieekonomējot. 
 
2021. gadā datu centru biznesa apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gadu, ir audzis par 5%. Pērn ir uzbūvēts 
un nodots ekspluatācijā Tet 6 datu centrs ar 60 statnēm, kā arī uzsākta mākoņpakalpojuma platformas 
(TetCloud) paplašināšana. 
 
2021. gada apjomīgākie Citrus Solutions būvniecības projekti Latvijā bija: “Rail Baltica” Rīgas dzelzceļa 
tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas elektronisko sakaru tīklu projektēšana un 
būvniecība; transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas piegāde, 
modernizācija un uzturēšana, kā arī maģistrālo un piekļuves optisko tīklu izbūve dažādās Vācijas 
pašvaldībās. 
 
2021. gadā Data Experts fokusā bija IT drošības pakalpojumu portfeļa paplašināšana, slēdzot jaunus 
partnerības līgumus un gūstot papildu ieņēmumus, piemēram, SOC/SIEM pakalpojuma nodrošināšanā. 
IT servisa pakalpojumus ir izdevies noturēt iepriekšējā gada līmenī. 
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2021. gadā Helio Media uzsāka jauna televīzijas kanāla 8TV apraidi, kas pārraida filmas un seriālus krievu 
valodā, kā arī izveidoja interneta video satura platformu 1188play, kas sniedz papildu reklāmas 
izvietošanas iespējas. 
 
TV nozare joprojām saglabāja savu vadošo pozīciju reklāmdevēju reklāmas investīciju piesaistē starp 
pārējiem vietējiem reklāmas veidiem. Helio Media turpināja palielināt savu daļu TV reklāmas jomā, 
pateicoties jauniem TV kanāliem kopējā reklāmas portfelī (8TV, MirTV, Šlāgerkanāls, Viasat History, UA 
Film Drama), ieviestajam cenu pieaugumam 2021. gadā, kā arī 360TV un STV kanāla reitingu izaugsmei, 
palielinot investīcijas Latvijas vietējā satura ražošanā. Stratēģiski veiksmīgs lēmums bija interneta video 
satura portāla 1188Play izveide, kas publicē vietējo saturu no Helio Media televīzijas kanāliem arī 
interneta vidē, jau pēc 6 mēnešu darbības kļūstot par apmeklētāko vietējo video portālu Latvijā ar 150 000 
unikāliem lietotājiem mēnesī. 
 
Baltijas Datoru Akadēmija strādā pie esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanas, kā arī jaunu biznesa 
virzienu attīstības atbilstoši tirgus prasībām un jaunākajām mācību tendencēm. Ņemot vērā esošo tirgus 
situāciju, Sabiedrība lielāko daļu mācību kursus īstenoja tiešsaistē. 2021. gadā Sabiedrība turpināja 
piedalīties un īstenot starptautiskos projektus, Erasmus+ izstrādājot jaunus un inovatīvus mācību 
risinājumus. Sabiedrība 2021. gadā veiksmīgi īstenojusi kompetenču novērtēšanas testu izstādes 
projektus, kā arī turpina attīstīt inovatīvus kompetencēs balstītos produktus un pakalpojumus, kas ļauj 
paplašināt Sabiedrības darbības sfēru un tirgus daļas. 
 

4. INVESTĪCIJAS UN REALIZĒTIE PROJEKTI 
 
2021. gadā Tet veica vērienīgus ieguldījumus, pamattīkla un esošo pakalpojumu pilnveidē, kā arī jaunu 
risinājumu izstrādē investējot 35,8 miljonus eiro.  
 
Tet ieviesa 10G (10 Gbit/s) jeb XGS PON fiksēto optisko internetu, kas ir nākotnes tehnoloģija tiem privātā 
segmenta klientiem. 10G ļaus mājās ievilkt liela ātruma interneta pieslēgumu, kas šobrīd ir ātrākais 
Latvijā, tādējādi nostiprinot Tet tehnoloģiju līdera pozīcijas. 
 
2021. gadā Tet veica starptautisko datu risinājumu un interneta infrastruktūras uzlabošanas darbus. Līdz 
Frankfurtes datu centram tika izbūvēts jauns 100Gbit/s savienojums caur Lietuvu un Poliju. Tas ļāva 
optimizēt datu pārraides plūsmas un izveidot pret kiberuzbrukumiem drošu interneta infrastruktūru, jo 
nodrošina Stokholmas un Kopenhāgenas savienojuma savstarpēju rezervēšanu. Šie infrastruktūras 
uzlabojumi palielina Tet konkurētspēju starptautisko datu un interneta risinājumos, jo klientiem sniedz 
uzlabotu kvalitāti, drošību un jaudīgākus datu pārraides ātrumus. Fiksētās platjoslas klientu lietošanas 
pieredzes un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai tika nodrošināti modernaķi WiFi rūteri. Investīcijas 
veiktas arī televīzijas pakalpojumu pilnveidei – gan izveidojot unikālo Tet+ platformu, gan veicot Helio vTV 
platformas maiņu. 
 
2021. gadā ir uzbūvēts un nodots ekspluatācijā Tet 6 datu centrs ar 60 statnēm, kā arī uzsākta 
mākoņpakalpojuma platformas (TetCloud) paplašināšana. 
 
2021. gadā izbūvēta optika 6 tūkstošs jaunās adresēs Latvijā, un ar AS Sadales tīkls sākts sadarbības 
pilotprojekts par kopēju infrastruktūru ar mērķi attīstīt optiskā tīkla izvēršanu ar mazākām izmaksām. 
Pērn Tet turpināja investēt uzņēmuma digitālajā transformācijā, kas ietver būtiskāko uzņēmuma darbībai 
nepieciešamo IT sistēmu nomaiņu un visaptverošu biznesa procesu pārskatu, efektivizējot uzņēmuma 
darbību, uzlabojot klientu pieredzi un ievērojami paātrinot klientu apkalpošanu. 
 
 

5. TET ATBALSTA PROJEKTI 
 
Līdz ar Covid-19 izraisītajām izmaiņām iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienā, Tet galvenais uzdevums bija 
visiem klientiem nodrošināt mūsdienu pamatvajadzības - piekļuvi stabilam un uzticamam internetam un 
televīzijai, lai Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi var strādāt, mācīties, sekot līdzi aktuālajai informācijai un 
atpūsties. 
 
Laikā, kad valstī bija spēkā stingri ierobežojumi, bērniem un viņu vecāku atbalstam Tet dāvināja plašu 
bezmaksas saturu – Shortcut (šobrīd Tet+) lietotnē bez maksas bija pieejami Tet studio veidotie bērnu 
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oriģinālraidījumi "Emī un Rū" un "Mazo ģēniju akadēmija", kā arī Helio iTV klientiem bez maksas bija 
pieejams Bērnu stūrīša piedāvājums pašiem jaunākajiem skatītājiem. 
 
Lai vietējais, Latvijā radītais saturs kļūtu pieejamāks plašākai auditorijai, Tet īstenojot Kultūras ministrijas 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "KultūrElpa" projektu. Tika radīta iespēja lielu daļu Latvijā 
veidoto filmu un seriālu skatīties ar speciālo audiālo fonu jeb subtitriem, kas piemēroti vājdzirdīgiem un 
nedzirdīgiem cilvēkiem. Iniciatīvas mērķis ir veicināt atsevišķu sabiedrības grupu integrāciju. Kopā tika 
sagatavots un pievienots audiālais fons 198 latviešu satura vienībām – no tām 34 spēlfilmas, 7 seriāli, 7 
dokumentālās filmas un dokumentālie seriāli, astoņas bērnu filmas, seriāli un animācija. 
 
Tet ir veicinājis Latvijas sporta attīstību, gan atbalstot Latvijas Basketbola savienību, gan Latvijas bobsleja 
un skeletona federāciju, kļūstot par jaunās sezonas ģenerālsponsoru – tādējādi palīdzot nodrošināt 
kvalitatīvu sportistu sagatavošanas procesu un startu sacensībās, kā arī dod iespēju jauno sportistu 
izaugsmei. 
 
Kā sociāli atbildīgs uzņēmums elektroenerģijas klientiem, kuri ir aizsargātie lietotāji, no 1. septembra Tet 
piedāvā atbalsta saņemšanas iespēju elektroenerģijas izmaksu segšanai. Šo atbalstu saņem daudzbērnu 
ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās personas un tie, kuriem ir I invaliditātes grupa vai viņu aizgādņi. 
 
2021. gadā Tet uzsāka veiksmīgu sadarbību ar Riga Tech Girls, lai veicinātu pārkvalifikācijas iespējas un 
radītu sievietēm lielāku interesi par tehnoloģiju nozari. Pavasarī Tet atbalstīja hakatonu “Women. 
Technology. Sustainability.”, savukārt rudens sezonā teju 6000 dalībnieces piedalījās apmācību 
programmā “Iepazīsti tehnoloģijas”. Programmā Tet ne tikai bija galvenais partneris, bet arī  ar saviem 
lektoriem aktīvi iesaistījās kvalitatīva satura nodrošināšanā. Sadarbība turpināsies arī 2022. gadā – 
mentoringa programmā, sniedzot jau padziļinātu ieskatu konkrētās IT jomās. Tāpat Tet komandai jau 
pievienojušās divas iepriekšējā gada mentoringa programmas absolventes. 
 
2021. gadā Tet rīkoja dažādus bezmaksas seminārus, daloties savā pieredzē, veicot mācīšanos visa 
mūža garumā un palīdzot apgūt jaunas, mūsdienu darba vidē nepieciešamas prasmes gan individuāli, 
gan uzņēmējdarbībai. Piemēram, piecu bezmaksas vebināru sērijās "Mācīties nākotnei" Tet eksperti 
dalījās savās zināšanās un pieredzē par darba organizāciju, kultūru un modernām darba metodēm. Tāpat 
Tet ir sniedzis iespēju ikvienam interesentam apmeklēt bezmaksas mītapu ar agile treneri no Barselonas, 
un, attīstot biznesa un sabiedrības kopumā digitālās prasmes un tehnoloģiju zināšanas, Tet rīkojis 
vairākus bezmaksas vebinārus par jaunākajiem risinājumiem biznesam, ieskaitot mākoņu tehnoloģijas, 
automatizāciju, mākslīgo intelektu, lielos datus u.c. 
 
2021. gadā Tet ir veicis uzņēmēju apmācības mākoņu tehnoloģijās, realizējot programmu “Pieslēdzies 
mākonim”, kurā piedalījās vairāk nekā 150 Latvijas uzņēmumi. Līdzīgas apmācības Tet eksperti ir veikuši 
arī vairākās Latvijas augstskolās, ieskatot Rīgas Tehnisko universitāti. 
 
Ar katru gadu kiberdrošības draudi arvien pieaug, tādēļ pērn Tet īpašu uzmanību pievērsa kiberdrošības 
jautājumu aktualizācijai, gan rīkojot lielāko Latvijā kiberdrošības forumu “CyberShield”, kuru tiešsaistē 
noskatījās vairāk nekā 800 cilvēki, gan izstrādājot kiberhigiēnas pamatu rokasgrāmatu, kas ir brīvi un bez 
maksas pieejama ikvienam. Tāpat koncerns ir atbalstījis CERT.LV rīkotos pasākumus, ieskaitot ikgadējo 
nozares forumu un ekspertu sacensības “CyberShock”. 
 
Tet ir bijis viens no galvenajiem partneriem IKT nozares lielākajam pasākumam – LIKTA gada 
konferencei, kā arī aktīvi atbalstījis asociācijas citas iniciatīvas, piemēram, Digitālo prasmju nedēļu, 
tādējādi veicinot kopējo nozares izaugsmi un attīstību. 
 
Tet fokusā ir ilgtspējīga darbība, tādēļ augstu tiek vērtētas iniciatīvas ilgtspējīgas nākotnes veidošanai un 
sadarbībā ar RTU koncerns atbalstīja vasaras skolu ESSENCE, kurā studenti no Latvijas, Francijas, 
Slovākijas, Krievijas un Vjetnamas universitātēm radīja savus risinājumus viedās enerģijas jomā, 
izmantojot datu zinātnes un informāciju tehnoloģiju iespējas. 
 
Turpinot iesākto, arī 2021. gadā Tet sniedza atbalstu RTU un RTU Inženierzinātņu vidusskolai (IZV). Šīs 
skolas skolēni ir stratēģiska mērķauditorija turpmākajam Tet darba tirgum, kas orientēts uz tehnoloģijām. 
RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni ir sevi pierādījuši kā viszinošākie mācību priekšmetos, kas 
noderīgas strādājot ar datiem, IT projektiem un tehnoloģijām. 
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Tradicionāli Tet darbinieki atbalsta Valsts asinsdonoru centru, ziedojot asinis. Šogad asinsdonoru 
autobuss viesojās pie Tet divas reizes, kā arī tapa īpašs svētku pasākums un raidījums par godu 
ilgstošajiem Latvijas donoriem. 
 
 

6. TET TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
 
2022. gadā Tet turpinās koncerna tālāko attīstību, saskaņā ar Tet padomes apstiprināto daudzgadu 
stratēģiju. Nākamajā gadā tiks turpināta iesāktā digitālās transformācijas programma. Programmā tiek 
pārskatīts uzņēmuma produktu portfelis, biznesa procesi un biznesa līnijas pakāpeniski tiek pārceltas uz 
jaunu IT infrastruktūru ar mērķi uzlabot klientu pieredzi, ievērojami paātrināt klientu apkalpošanu un 
turpināt celt uzņēmuma darbības efektivitāti. 
 
Plānots turpināt attīstīt jaunās paaudzes satura un izklaides platformu un piedāvājumus. Lai atbalstītu 
tautsaimniecību dzīvei attālinātā darba apstākļos, plānots palielināt investīcijas telekomunikāciju 
infrastruktūras pilnveidošanā – optikas tīklu izbūvē un klientu gala iekārtu atjaunināšanā. 
 
Liela vērība tiks pievērsta ilgtspējīgās attīstības aspektiem (ESG jeb Environmental. Social. Governance.), 
uzmanību koncentrējot uz 3 būtiskākajiem virzieniem: enerģijas efektīva izmantošana un tās 
atjaunojamība, digitālā iekļaušana, drošība un privātums tiešsaistē. 
 
2022. gada 4.janvārī tika noslēgts kapitāldaļu pirkuma līgums par 100% Telia Latvia SIA iegādi. Iegādes 
darījums ir iesniegts izvērtēšanā Konkurences Padomē. Kapitāldaļu iegādes process tiks pabeigts tikai 
pēc labvēlīga Konkurences Padomes lēmuma saņemšanas 2022. gada laikā. 
 

7. RISKU VADĪBA 
 
Tet darbojas strauji mainīgā biznesa vidē, kur vienmēr nozīmīga ir bijusi uzņēmuma spēja ātri pielāgoties 
tirgus vajadzībām un apstākļiem. 2021. gadā darbības riski ietvēra ierastos nozares un vides riskus, kuri 
ir aktuāli jau vairākus gadus, kā arī salīdzinoši jaunos riskus saistībā ar globālo Covid-19 vīrusa 
pandēmiju. Būtiskākie nozares riski iekļauj digitālo tehnoloģiju strauju attīstību, konkurences 
palielināšanos, tostarp no globāliem spēlētājiem, nozares konsolidāciju, resursu pietiekamību un 
izmaksas, politisko situāciju eksporta tirgos, pārmaiņas klientu vajadzībās un paradumos, pakalpojumu 
atkarību no IT sistēmu nepārtrauktas darbības, kā arī daļēju atkarību no lielākajiem piegādātājiem.  
 
Covid-19 pandēmijas nozīmīgākie riski bija saistīti ar atkārtotu ārkārtas situāciju Latvijā, kā rezultātā tika 
ieviesti tirdzniecības, cilvēku pulcēšanās, klātienes darba organizācijas un citi ierobežojumi. Covid-19 
saistītie riski ietvēra – darbinieku saslimstības risku (darbības nepārtrauktības risks), potenciālu klientu 
maksātspējas samazināšanos, preču pārdošanas apjomu kritumu un ekonomisko nenoteiktību valstī. Lai 
arī pandēmijas situācija vēl aizvien ir izaicinājumiem pilna un ir saistīta ar nenoteiktību arī nākotnē, Tet 
turpināja veiksmīgu darbību, pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem, rūpējoties par darbiniekiem un 
sniedzot klientiem kvalitatīvus pakalpojumus. 
 
Sistemātiska risku vadība Tet grupā nodrošina, ka biznesa riski tiek savlaicīgi identificēti un, izvērtējot to 
iespējamo ietekmi, tiek izvēlēta optimāla risku vadības stratēģija. Riski regulāri tiek izvērtēti kā Tet 
struktūrvienībās un meitas sabiedrībās, tā nozīmīgākajos biznesa procesos un projektos. Līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, 2021. gadā tika atjaunota galveno biznesa funkciju visaptveroša risku analīze, kā arī 
turpināta biznesa nepārtrauktības plānošanas uzlabošana kritiskajos biznesa procesos. Pārskata gada 
laikā ir uzsākts darbs pie sistemātiskas ilgtspējas risku izvērtēšanas un dokumentācijas, kā arī uzņēmuma 
ietekmes uz apkārtējo vidi noteikšanas. Jau daudzu gadu garumā Tet ir praksē īstenojis dažādas uz 
sabiedrības labklājību un ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanas aktivitātes, tomēr šogad tika veidots 
pamats sistemātiskam darbam ilgtspējas pilnveidē. Izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, daļu risku 
Sabiedrība ir nodevusi trešajām personām, apdrošinot riska objektus. Apdrošināšanas segums ir 
nodrošināts tādās jomās kā kustamais un nekustamais īpašums, uzņēmējdarbības pārtraukums, speciālā 
civiltiesiskā atbildība, civiltiesiskā atbildība, kiberrisku apdrošināšana un darbinieku apdrošināšana. 
 
Arī turpmāk Tet darbību ietekmēs tādi stratēģiskie riski kā valsts politiskie un ekonomiskie faktori Latvijā 
un eksporta tirgos, Covid-19 pandēmijas izplatība un pandēmijas rezultātā ieviestie ierobežojumi, 
konkurentu aktivitātes, cīņa par tirgus daļu, pārmaiņas sakaru un informācijas tehnoloģiju tirgū, pārmaiņas 
klientu pakalpojumus lietošanas paradumos, un to ietekme uz pakalpojumu konkurētspēju. 
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8. DAĻU KAPITĀLS  
 
2021. gada beigās Tet pamatkapitāls bija 207 851 691 EUR, kuru veido 207 851 691 pamatkapitāla daļa 
ar katras daļas vērtību 1 EUR.  
 
Latvijas Republikai pieder 106 001 104 pamatkapitāla daļas ar kopējo nominālvērtību 106 001 104 EUR, 
sastādot 51% no pamatkapitāla.  
TILTS Communications AS pieder 101 850 587 daļas ar kopējo nominālvērtību 101 850 587 EUR, 
sastādot 49% no pamatkapitāla. TILTS Communications AS pastarpināti pieder sabiedrībai Telia 
Company AB. 

 
9.   DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS  

 
Tet pieder 23% no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA Latvijas Mobilais Telefons 
pamatkapitāla.  
 
Tet pieder 42,59% no pamatkapitāla AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Tas ir vienīgais Latvijas 
Republikā reģistrētais slēgtais privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. 
 
Tet pieder 100% no pamatkapitāla SIA Lattelecom un SIA Citrus Solutions, un netieši – SIA Baltijas Datoru 
Akadēmija, SIA Helio Media un SIA Data Experts, kas ir 100% SIA Lattelecom meitas sabiedrības, kā arī 
SIA Citrus Solutions 100% meitas sabiedrība Citrus Solutions GmbH.  
 

10. FINANŠU REZULTĀTI 
 

Tet Koncerna peļņa 2021. gadā bija 28.9 miljoni EUR.   
Koncerna neto apgrozījums 2021. gadā bija 253.3 miljoni EUR. 
2021. gadā dažādos nodokļos naudas izteiksmē tika samaksāti 50.5 miljoni EUR. 
2021. gadā Tet veica kapitālieguldījumus 35.8 miljoni EUR apjomā. 
Papildus informācija par Tet koncerna darbības finanšu rezultātiem 2021. gadā sniegta finanšu apskatā, 
kas ir šī ziņojuma sastāvdaļa.  
 

11. PRIEKŠLIKUMS PAR PEĻŅAS SADALI  
 
Tet valde, saskaņā ar Tet grupas dividenžu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā kārtībā, ierosina 
izmaksāt dividendēs dalībniekiem 100% no pieejamās sadalāmās peļņas. 
 

12. IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS PĀRVALDĒ UN STATŪTOS  
 
Pārskata gadā veiktas sekojošas izmaiņas padomes sastāvā: 
Klāvs Vasks - padomes priekšsēdētājs no 30.03.2021. 
Gatis Kokins - padomes priekšsēdētājs līdz 30.03.2021. 
Ilvars Pētersons - padomes loceklis no 30.03.2021. 
Reičela Samrēna - padomes locekle no 30.03.2021. 
Jānis Grēviņš - padomes loceklis līdz 30.03.2021. 
Jens Fredrik Nissen - padomes loceklis līdz 30.03.2021. 
Justin Wesley Bancroft - padomes loceklis līdz 20.05.2021. 
Sven Johan Bertil Andersson - padomes loceklis no 15.09.2021. 
Dan Olov Strömberg - padomes priekšsēdētāja vietnieks līdz 15.09.2021. 
 
2021. gadā veiktas izmaiņas valdes locekļu sastāvā: 
15. jūlijā atbrīvots Gusts Muzikants; 
12. novembrī iecelts Dmitrijs Ņikitins.  
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13. VALDES ATBILDĪBA PAR GADA PĀRSKATU 

 
Valde ir atbildīga par Tet finanšu pārskata sagatavošanu. Finanšu pārskatam patiesi jāatspoguļo 
Sabiedrības finanšu stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsma par pārskata 
gadu. 
 
Valde apstiprina, ka 2021. gada finanšu pārskata sagatavošanā tika konsekventi izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības uzskaites metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi un prognozes. Valde 
apstiprina, ka tika ievēroti Latvijas likumi un finanšu pārskats tika sagatavots saskaņā ar darbības 
turpināšanas koncepciju. 
 
Valde ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu Sabiedrības 
līdzekļus, atklātu un novērstu krāpšanu un citas neatbilstības. 
 
 
 
SIA Tet valdes vārdā, 
 
 
Valdes priekšsēdētājs _________________         /Uldis Tatarčuks/ 
 
Rīgā 
 

 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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PADOME 

Klāvs Vasks ir Tet padomes priekšsēdētājs kopš 2021. gada 30. marta. K.Vasks no 2015. gada līdz šim 
brīdim ieņem AS Citadele Banka padomes locekļa amatu. No 2009. gada līdz 2015. gadam ieņēmis 
valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatu SIA Latvijas Garantiju Aģentūra. 1998. gadā ieguvis 
augstāko izglītību Latvijas Banku Augstskolā un 2008. gadā ieguvis Maģistra grādu biznesa vadībā (MBA) 
Rīgas Biznesa skolā.  

Jānis Brazovskis ir Tet padomes loceklis kopš 2013. gada 25. janvāra. J.Brazovskis no 2000. gada līdz 
2012. gada oktobrim ieņēmis Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja 
vietnieka amatu. No 1996. gada līdz 2000. gadam bijis Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības 
pārvaldes vadītāja vietnieks juridiskajos un licencēšanas jautājumos. 1993. gadā J.Brazovskis absolvējis 
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Kopš 2016. gada novembra viņš ir Latvijas Finanšu nozares 
asociācijas valdes loceklis. J.Brazovskis ir sertificēts CAMS-Audit speciālists. 

Hannu-Matti Mäkinen ir Tet padomes loceklis kopš 2014. gada 14. maija. H.Mäkinen ieņem Telia 
Company AB viceprezidenta un B2B & Carrier grupas Juridiskā dienesta vadītāja amatu. Viņš  ieņem arī 
valdes locekļa amatus Turkcell Holding A.S., Tilts Communications AS, Telia Finland Ovj un Telia 
Lithuania AB. Kopš 2001. gada strādā Telia Company grupas uzņēmumos, ieņemot dažādus juridiskos 
amatus. 

Ilvars Pētersons ir Tet padomes loceklis kopš 2021. gada 30. marta. Viņš ir arī Audita komitejas loceklis. 
I.Pētersonam ir vairāk kā 26 gadu darba pieredze vadošos amatos lielākajos starptautiskajos un Latvijas 
uzņēmumos Telekomunikāciju, IT, Enerģētikas un Industriālās automatizācijas nozarēs - TET, 
MARCONI, ERICSSON, CISCO, SADALES TĪKLS un SIEMENS. I.Pētersonam ir Rīgas Biznesa skolā 
iegūts biznesa vadības maģistra grāds (MBA), kā arī Rīgas Tehniskajā universitātē iegūti Maģistra grāds 
un Telekomunikāciju inženiera kvalifikācija. I.Pētersons ir aktīvi darbojies arī divās Eiropas Savienības 
asociācijās – EURELECTRIC un EDSO for Smart Grids. 

Reičela Samrēna ir Tet padomes locekle kopš 2021. gada 30. marta. R.Samrēna ieņem Telia Company 
AB Ārējo lietu, pārvaldības un uzticības vadītājas amatu, atbildot par sabiedriskajām lietām, komunikāciju, 
ilgtspējību, pārvaldību, riskiem un atbilstību, un iekšējā audita funkciju. R.Samrēnai ir liela pieredze 
sarežģītās ārējās lietās, ieinteresēto pušu un riska pārvaldībā. Pirms pievienošanās Telia Company viņa 
bija Millicom ārējo attiecību galvenā direktore un Grupas izpildkomitejas locekle. R.Samrēna ir strādājusi 
Telia Company kopš 2020. gada oktobra. 

Sven Johan Bertil Andersson ir Tet padomes loceklis kopš 2021. gada 15. septembra. J.Andersons ir 
Telia Asset Management investīciju pārvaldnieks. Pirms pašreizējā amata viņš bija Telia Zviedrija 
stratēģijas viceprezidents, Telia Company AB grupas stratēģijas viceprezidents, Eiropas biznesa 
attīstības reģiona vadītājs un mobilitātes pakalpojumu stratēģijas vadītājs. J.Andersons Telia Company 
strādā kopš 1995. gada un kopš 1998. gada ieņēmis dažādus vadošus amatus, sniedzot viņam plašu 
pieredzi. 

 

  



TET KONCERNA 
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS 

 

 

 13  

VALDE 
 
Uldis Tatarčuks no 2020. gada 8. decembra ir Tet valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors, līdz 
tam, no 2011. gada, valdes loceklis un galvenais tehnoloģiju direktors. Iepriekš bijis SIA Citrus Solutions 
valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis un komercdirektors. Pirms tam ieņēmis G4S valdes priekšsēdētāja 
amatu, kā arī strādājis SIA Bite Latvija par reģionālo biznesa vadītāju. U.Tatarčuks ir ieguvis maģistra 
grādu biznesa vadībā (MBA) Rīgas Biznesa skolā. Kopš 2014. gada ir Eiropas telekomunikāciju kopienas 
ETIS (Electronic Telecommunications Information Services) padomes loceklis. 
 

Gints Bukovskis ir Tet valdes priekšsēdētāja vietnieks no 2009. gada 5. jūnija, valdes loceklis kopš 
2008. gada 21. jūlija. Viņš ir arī Sabiedrības galvenais finanšu direktors. Iepriekš bijis finanšu konsultāciju 
uzņēmuma KPMG Baltics Darījumu konsultāciju pakalpojumu asociētais direktors. Bijis valdes loceklis un 
Finanšu direktors vairākos lielos, biržā NASDAQ OMX Riga kotētos uzņēmumos. Savu karjeru finanšu 
sektorā viņš sāka kā revīzijas vadītājs sabiedrībā PricewaterhouseCoopers. 2014. gadā ieguvis grādu 
EMBA (Executive Master of Business Administration) programmā Stokholmas Ekonomikas augstskola 
Rīgā. Ieguvis grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes bakalaura diplomu Latvijas Universitātē. 
G.Bukovskis ir arī lielākās starptautiskās grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) biedrs. 
 
Ingrīda Rone ir Tet valdes locekle no 2004. gada 10. decembra. Viņa ieņem arī Cilvēku un vides dienesta 
direktores amatu. Iepriekš viņa ieņēma Personāla vadītājas amatu AS Laima, AS Staburadze un 
SIA Pepsi Cola General Bottlers Latvia. Viņa ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas 
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā un bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs. 
2019. gadā savas zināšanas papildinājusi Stenfordas Universitātes, Hasso Platner Dizaina Institūtā 
(programmā Dizaina domāšana), kā arī 2020. gadā apguvusi Lean Portfolio vadības iemaņas. 
  
Dmitrijs Ņikitins  ir Tet valdes loceklis un galvenais tehnoloģiju direktors no 2021. gada 12. novembra. 
D.Ņikitins darbu Tet uzsāka 2008. gadā, kopš 2013. gada ieņemot vairākus vadošus amatus – bijis Ārējo 
klientu atbalsta nodaļas vadītājs, Tīkla darbības vadības daļas direktors un Informācijas tehnoloģiju daļas 
direktors. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu datorzinātnēs un informācijas tehnoloģijās Rīgas Tehniskajā 
Universitātē. 
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FINANŠU APSKATS 
 
Ievads 
2021.gadā Latvijā, kā arī visā pasaulē, ekonomikas attīstību noteica Covid-19 pandēmija, kas sākās 2020. 
gada sākumā. Ekonomikai un sabiedrībai kopumā šis ir otrais gads pēc kārtas, kas ir bijis sarežģīts un 
izaicinājumiem pilns un ko pavadīja liels satraukums un nenoteiktība. Pēc ekonomikas recesijas 
pagājušajā gadā, Latvijā, un arī globāli, 2021. gadā tika novērota mērena izaugsme. Ekonomiskās 
attīstības prognozes tika regulāri pārskatītas un koriģētas. 2021. gadā no valsts puses tika turpināts tiešs  
atbalsts krīzes skartajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī tika īstenoti valdības eksporta atbalsta 
pasākumi. Covid-19 krīze atstājusi būtisku ietekmi arī uz Latvijas darba tirgu, bezdarba līmenim pieaugot 
2020. gadā, un stabilizējoties un samazinoties 2021. gadā. Pārskata gadā inflācijas rādītājs pieauga, ko 
ietekmēja augstās enerģijas un gāzes cenas, kā arī papildus būtisks pieaugums vidējās algas līmenī, it 
īpaši IT nozarē. Darbs dažādās nozarēs tika būtiski pakļauts Covid-19 ierobežojumiem un vakcinācijas 
sertifikātu un testēšanas prasībām. Visvairāk cietusi pakalpojumu nozare (tūrisms, izklaides, ēdināšanas 
nozare). 
Sagaidāms, ka 2022. gadā notiks tālāks ekonomikas atkopšanās process, ko pavadīs pāreja uz vairāk 
digitāliem un uz inovācijām orientētiem uzņēmējdarbības veidiem un procesiem. Lai arī tiek plānots 
pieaugums ekonomikas izaugsmes rādītājos, tomēr sagaidāms, ka gads būs izaicinājumiem pilns. Svarīgi 
ir turpināt atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai noturētu Latvijas tautsaimniecību līmenī, kāds bija 
pirms krīzes, un vēlāk arī nodrošinātu tās pieaugumu vidējā termiņā. 
 
Ieņēmumi 
Tet koncerna ieņēmumi 2021. gadā bija EUR 253.3 miljoni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 
EUR 30.6 miljoniem vairāk (skatīt Finanšu pārskata 1. piezīmi). 2021. gadā būtisks pieaugums vērojams 
elektrības biznesa ieņēmumos, kas saistīts galvenokārt ar straujo biržas cenu pieaugumu, kā arī ar klienta 
skaita pieaugumu (Pēdējās Garantētās Piegādes klienti, kas iepriekšējā gadā nebija). Straujš ieņēmumu 
pieaugums vērojams arī būvniecības biznesā, tehnikas mazumtirdzniecībā, reklāmas biznesā un zvanu 
centra pakalpojumos. Pieauguši ieņēmumi no Tet+ televīzijas un datu centra pakalpojuma. Joprojām 
būtiski krītas ieņēmumi no balss pakalpojumiem, kā arī virszemes un interaktīvās televīzijas.  
 

 
 

Darbības rezultāti 
2021. gadā Tet koncerna normalizētā EBITDA1 peļņas rādītājs bija EUR 63.4 miljoni (2020. gadā – EUR 
65.6 miljoni), EBITDA peļņas norma 25%. Personāla izmaksas, salīdzinot ar 2020. gadu, samazinājušās 
par EUR 1.2 miljoniem, kas skaidrojams ar personāla skaita samazināšanos Covid-19 ietekmē. Pārējās 
saimnieciskās darbības izmaksas pieauga par EUR 33.8 miljoniem, salīdzinājuma ar 2020.gada līmeni, 
tiešo pakalpojuma izmaksu pieauguma rezultātā (skatīt 3. piezīmi). Tet koncerna peļņa no saimnieciskās 
darbības2 2021. gadā bija EUR 31.1 miljoni (2020. gadā peļņa bija EUR 35.2 miljoni). 

 
1 Normalizētā EBITDA (peļņa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas, zaudējumiem no 

pamatlīdzekļu izslēgšanas, atlaišanas pabalstiem un ieņēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās) šeit ir minēta kā 

telekomunikāciju nozarē un investoru vidē plaši lietots rādītājs, lai gan tas nav vispārpieņemts grāmatvedības termins un to 
nevajadzētu skaidrot kā alternatīvu darbības peļņai un naudas plūsmai. 
2 Peļņa no saimnieciskās darbības - peļņa pirms procentiem, nodokļiem un ieņēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās 
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Finanšu ieņēmumi un izmaksas 
2021. gadā koncerna neto finanšu ieņēmumi bija EUR 157 tūkstošu apmērā (2020. gadā EUR 136 tūkstoši 
izmaksas). Būtiski pieauguši ieņēmumi no valūtas kursa maiņas.  
 
Asociētās sabiedrības finanšu rezultāti 
Pārskata gadā Tet ieņēmumi no 23% ieguldījuma SIA Latvijas Mobilais Telefons kapitālā, salīdzinājumā 
ar 2020. gadu, pieauga par 23% un bija EUR 7.7 miljoni (2020. gadā – EUR 6.2 miljoni). 
 
Nodokļi 
Tet koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2021. gadā dažādos nodokļos naudas 
izteiksmē Latvijā tika samaksāti EUR 50.5 miljoni (2020. gadā – EUR 52.9 miljoni). 
 
Gada peļņa 
2021. gadā Tet koncerna peļņa bija EUR 28.9 miljoni, kas ir par EUR 1.5 miljoniem mazāk kā pērn (2020. 
gadā – EUR 30.4 miljoni), kas saistīts ar Covid-19 ietekmi uz valsts ekonomiku kopumā. Kapitāla atdeve 
(rādītājs ROCE3 – Return On Capital Employed) 2021. gadā bija 14.5% (2020. gadā bija 15.2%). 

 

 
 

Kapitālieguldījumi 
Kapitālieguldījumu apjoms 2021. gadā bija EUR 35.8 miljoni (2020 gadā – EUR 32.1 miljoni), tostarp 
lielākie ieguldījumi veikti optiskā un VDSL tīkla izbūvē, IT sistēmās, datu centros un Digitālās 
Transformācijas projektā. 
 

 

 
3 Kapitāla atdeve ROCE (Return on capital employed) izteikta procentos attiecinot peļņu pirms nodokļiem pret pārskatā gadā vidē ji 

izmantoto kapitālu (aktīvi mīnus īstermiņa kreditori un mīnus ilgtermiņa kreditori, kas nav aizņēmumi)  
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KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS  
 

  2021 2020 
 Piezīme EUR’000 EUR’000 

    
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 1 251 531 220 425 
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem 1 1 354 1 858 
Valsts dotācijas 1 368 361 

Kopējie ieņēmumi  253 253 222 644 
    
Pārējie darbības ienākumi 2 721 3 540 
    
Personāla izmaksas 
a) atlīdzība par darbu 

3 
                                            (32 225) (33 412) 

b) iemaksas pensiju fondā no sabiedrības līdzekļiem  (108) (94) 
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  (9 589) (10 283) 
d) pārējās sociālās nodrošināšanas iemaksas   (1 272) (1 304) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 (147 391) (113 577) 
Vērtības samazinājuma korekcijas:    
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma 
korekcijas 

 
9,10,11 (32 288) (32 278) 

    

Kopā darbības izmaksas  (222 873) (190 948) 
    

Peļņa no saimnieciskās darbības  31 101 35 236 
    
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 5 261 24 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 5 (104) (160) 
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā 12 7 699 6 243 

Peļņa pirms nodokļiem  38 957 41 343 
    
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 6 (10 105) (10 954) 

Gada peļņa   28 852 30 389 
    
Pārējie apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos ir 
pārklasificējami peļņā vai zaudējumos  

 
7 (201) (394) 

    
Apvienotie ienākumi pārskata periodā kopā  28 651 29 995 
    
Pamata un koriģētā peļņa par vienu kapitāla daļu (EUR) 8 0.14 0.15 
    
    

 
 
Pielikumi ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
SIA Tet Valdes vārdā 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs _________________________________ /Uldis Tatarčuks/ 
 
 
Ārpakalpojumu grāmatvedis  ___________________________________/Ilvija Gredzena/ 
 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS 
 

 
2021. gada  

31. decembrī 
2020. gada  

31. decembrī 
 Piezīme EUR’000 EUR’000 

    
AKTĪVI    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 9 30 978 22 430 
Pamatlīdzekļi 10 161 469 165 235 
Tiesības izmantot aktīvu 11 4 360 5 602 
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 12 37 490 35 816 
Ilgtermiņa debitori no līgumiem ar klientiem 1,13 7 525 7 169 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  241 822 236 252 
    
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 14 9 093 7 090 
Pircēju un pasūtītāju parādi  15 392 420 
Parādi no līgumiem ar klientiem 1,15 38 199 32 470 
Uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 1,15 17 697 8 345 
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi 16 7 171 4 261 
Nākamo periodu izdevumi no līgumiem ar klientiem 1 1 250 1 112 
Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  210 269 
Atvasināti finanšu instrumenti  184 - 
Nauda  17 35 202 42 939 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  109 398 96 906 
    

Aktīvi kopā  351 220 333 158 
    
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS    
Kapitāls un rezerves    
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)  207 852 207 852 
Rezerves        7 (2) (203) 
Nesadalītā peļņa   59 410 60 635 

Pašu kapitāls kopā  267 260 268 284 
    
Ilgtermiņa saistības    
Atliktā nodokļa saistības 6 7 206 2 867 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 1,18 3 336 3 556 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  460 - 
Nomas saistības 11 2 475 3 641 

Ilgtermiņa saistības kopā  13 477 10 064 
    

Īstermiņa saistības    

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 19 58 179 40 175 
Saņemtie avansi no līgumiem ar klientiem  1,21 1 745 2 988 
Citi saņemtie avansi 21 222 184 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 1,21 2 598 1 340 
Nomas saistības 11 1 866 1 916 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

22 
4 509 5 969 

Uzkrājumi 23 1 364 2 238 

Īstermiņa saistības kopā  70 483 54 810 
    

Pašu kapitāls un saistības kopā  351 220 333 158 

 
Pielikumi ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
SIA Tet Valdes vārdā 
 
Valdes priekšsēdētājs _________________________________ /Uldis Tatarčuks/ 
 
Ārpakalpojumu grāmatvedis __________________________________/Ilvija Gredzena/ 
 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
 

 
 
 
Pielikumi ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
SIA Tet Valdes vārdā 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs _________________________________ /Uldis Tatarčuks/ 
 
 
 
Ārpakalpojumu grāmatvedis  __________________________________/Ilvija Gredzena/ 
 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 Piezīme Parasto 
daļu 

kapitāls 

Naudas 
plūsmas riska 
ierobežošanas 

rezerve 

Citas 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 

  EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

       
Atlikums 2020. gada 1. janvārī  207 852 135 56 71 013 279 056 
2020. gada peļņa   - - - 30 389 30 389 
Pārējie apvienotie ienākumi 7 - (309) (85) - (394) 

Apvienotie ienākumi kopā  - (309) (85) 30 389 29 995 
       
Dividendes  - - - (41 010) (41 010) 
Citas izmaiņas nesadalītajā peļņā 
no meitas uzņēmuma pārdošanas 

 
- - - 243 243 

Atlikums 2020. gada 31. decembrī  207 852 (174) (29) 60 635 268 284 

       
       
       
2021. gada peļņa   - - - 28 852 28 852 
Pārējie apvienotie ienākumi 7 - 186 15 - 201 

Apvienotie ienākumi kopā  - 186 15 28 852 29 053 
       
Dividendes  - - - (30 077) (30 077) 

Atlikums 2021. gada 31. decembrī  207 852 12 (14) 59 410 267 260 
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KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS  
 

                2021 2020 
 Piezīme EUR’000 EUR’000 

Pamatdarbības naudas plūsma    
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa  38 957 41 343 
Korekcijas:    

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 10 24 898 25 953 
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma 
korekcijas 

9,11 7 390 6 325 

pārējie procentu ienākumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  (730) (1 238) 
ieņēmumiem no līdzdalības asociēto sabiedrību 
pamatkapitālā  

12 (7 700) (6 243) 

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas    104 160 
(peļņa) vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 5 (252) 7 
Debitoru uzkrājumu izmaiņas  (689) 75 

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

  
           61 678 

 
          66 382 

    
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)    (17 709) 9 197 
Krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums  (2 003) 587 
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums 

 16 990 (2 078) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  59 256 74 088 
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis  (6 696) (6 569) 
Procentu maksājumi  (104) (160) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  52 456 67 359 
    
    
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    
Ieguldījums asociētā sabiedrībā 12 (95) (15) 
Ieņēmumi no meitas uzņēmuma pārdošanas 2 - 3 111 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (35 841) (32 112) 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un ieguldījumu pārdošanas  1 431 2 496 
Saņemtie procenti  9 16 
Saņemtās dividendes 12 6 138 6 670 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (28 358) (19 834) 
    
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Maksājumi par nomas saistībām  11 (2 118) (1 936) 
Izmaksātās dividendes  (29 717) (40 666) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (31 835) (42 602) 
    

Pārskata gada neto naudas plūsma  (7 737) 4 923 
    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  42 939 38 016 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 16 35 202 42 939 

    

 
Pielikumi ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
SIA Tet Valdes vārdā 
 
Valdes priekšsēdētājs _________________________________ /Uldis Tatarčuks/ 
 
 
Ārpakalpojumu grāmatvedis  __________________________________/Ilvija Gredzena/ 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 
 
UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES 
 
(a) Korporatīvā informācija 

 
SIA Tet un meitas sabiedrību (kopā: Koncerns) konsolidētie finanšu pārskati par pārskata gadu, kas 
beidzās 2021. gada 31. decembrī, tika apstiprināti saskaņā ar Valdes lēmumu 2022. gada 2.februārī.  
 
Mātes uzņēmuma dalībniekiem ir tiesības veikt izmaiņas konsolidētajos un individuālajos finanšu 
pārskatos pēc to izdošanas.  

 
(b) Grāmatvedības pamatprincipi 
Tet Koncerna konsolidētais finanšu pārskats par pārskata gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, ir 
sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas apstiprināti lietošanai 
Eiropas Savienībā (ES), un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā finanšu pārskatu 
Interpretācijas komiteja (SFPIK) un kuri pieņemti lietošanai ES. Konsolidētais finanšu pārskats ir 
sagatavots eiro valūtā (EUR) un visas summas ir noapaļotas līdz tuvākajam tūkstotim (‘000 EUR). 
 
(c) Izmaiņas grāmatvedības politikās 
Koncerna grāmatvedības politikas ir tās pašas, kas bija pielietotas iepriekšējā gadā, izņemot to, ka 
Koncerns piemēroja tos jaunos / mainītos SFPS un skaidrojumus, kas bija obligāti piemērojami, sākot ar 
2021. gada 1. janvāri. 
 
Pārskata gadā piemērotie jaunie / mainītie SFPS un to ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem: 
 

• Grozījumi 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS 4. SFPS un 16. SFPS: Procentu likmju etalona 
reforma. 2. posms: (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021.gada 1.janvārī vai vēlāk ar 
pieļaujamu ātrāku to piemērošanu). Grozījumi paredz pagaidu atvieglojumus, lai palīdzētu ņemt 
vērā procentu likmju etalona reformas ietekmi uz finanšu pārskatiem, kad starpbanku likme 
(IBOR) tiek aizstāta ar alternatīvu procentu likmi, kas būtu gandrīz bez riska (RFR). Grozījumi 
piedāvā praktisku paņēmienu, kas izmantojams, uzskaitot izmaiņas finanšu aktīvu un saistību 
līgumisko naudas plūsmu aprēķina bāzē, un kas paredz efektīvās procentu likmes korekcijas 
atbilstoši tirgus procentu likmes izmaiņām. Grozījumi arī ievieš atbrīvojumu no pašreizējām 
prasībām par riska ierobežošanas uzskaites pārtraukšanu, tajā skaitā pagaidu atbrīvojumu no 
atsevišķi identificējamas prasības izpildes, ja RFR instruments ir noteikts kā kādas riska daļas 
ierobežošanas instruments. Turklāt 4. SFPS grozījumi izstrādāti, lai apdrošinātāji, kuri joprojām 
piemēro 39. SGS, varētu izmantot 9. SFPS grozījumos paredzētos atvieglojumus. Grozījumi 
veikti arī 7. SFPS “Finanšu instrumenti”, kas paredz tādas informācijas sniegšanu, kas dod 
iespēju finanšu pārskatu lietotājiem izprast procentu likmju etalona reformas ietekmi uz 
uzņēmuma finanšu instrumentiem un riska pārvaldības stratēģiju. Grozījumiem nebija būtiska 
ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
 

• Grozījumi 16. SFPS Noma: Ar Cοvid-19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020.gada 1.jūnijā vai vēlāk ar ātrāku pieļaujamu 
piemērošanu). SGSP grozījusi 16. SFPS ietvertā praktiskā paņēmiena nosacījumus, kas 
atbrīvoja nomniekus no 16. SFPS prasību piemērošanas attiecībā uz to nomas maksas 
atvieglojumu uzskaiti, kas piešķirti tieši saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Saskaņā ar jaunajiem 
grozījumiem praktiskais paņēmiens piemērojams atvieglojumiem, saskaņā ar kuriem nomas 
maksas samazinājums attiecas tikai uz tiem maksājumiem, kuru veikšanas termiņš sākotnēji bijis 
2022. gada 30. jūnijs vai agrāk, ja ir izpildīti pārējie praktiskā paņēmiena piemērošanas 
nosacījumi. Koncerns veica ātrāku šo grozījumu piemērošanu un uzskaitīja izmaiņas nomas 
maksājumos, kas veiktas tieši saistībā ar Covid-19 nomas maksas atbrīvojumiem tādā veidā, ka 
šīs nebūtu nomas izmaiņas. Ietekme uz Koncerna konsolidētajiem finanšu pārskatiem ir 
nebūtiska. 
 

Pastāv vairāki jauni standarti, izmaiņas standartos un interpretācijās (kas ir apstiprināti un kas nav vēl 
apstiprināti piemērošanai ES), kuri vēl nav obligāti piemērojami pārskata gadam, kas beidzas 2021. gada 
31. decembrī un kuri nav tikuši piemēroti, gatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu.  
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• Grozījumi 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana”, 16. SGS “Pamatlīdzekļi”, 37. SGS 
“Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” un Ikgadējie SFPS uzlabojumi 
2018. – 2020. gada ciklam (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2022.gada 1.janvārī vai vēlāk 
ar pieļaujamu ātrāku to piemērošanu). SGSP izdevusi šādus neliela tvēruma SFPS grozījumus: 

 

• Grozījumi 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” atjaunina 3. SFPS sniegto atsauci uz 
SFPS konceptuālajām pamatnostādnēm, nemainot uzņēmējdarbības apvienošanas 
uzskaites prasības. 

• Grozījumi 16. SGS “Pamatlīdzekļi” liedz uzņēmumam no pamatlīdzekļu izmaksu vērtības 
atskaitīt summas, kas saņemtas no saražoto aktīvu pārdošanas laikā, kamēr uzņēmums 
attiecīgo aktīvu ir gatavojis tā paredzētajai lietošanai. Tā vietā uzņēmumam šādi pārdošanas 
ieņēmumi un saistītās izmaksas jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

• Grozījumi 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” paskaidro, 
kādas izmaksas uzņēmumam jāiekļauj līguma izpildes izmaksu aprēķinā, lai noteiktu, vai 
līgums ir apgrūtinošs. 

• Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam ietver nelielus grozījumus šādos 
standartos” 1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana”, 9. 
SFPS “Finanšu instrumenti” un 41. SGS “Lauksaimniecība”, kā arī 16. SFPS “Noma” 
paskaidrojošajos piemēros. 

 
 Koncerns uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem. 

 

• Grozījumi 10.SFPS Konsolidētie finanšu pārskati un 28.SGS Ieguldījumi asociētajās 
sabiedrībās un kopuzņēmumos: Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp 
ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu (2015. gada decembrī SGSP atlika 
šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu laiku. Apstiprināšana būs atkarīga no 
uzskaitē izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem; nav apstiprināti ES).  
Grozījumi novērš atzīto pretrunu starp SFPS Nr. 10 un SGS Nr. 28 prasībām attiecībā uz aktīvu 
pārdošanu vai ieguldīšanu darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai 
kopuzņēmumu. Šo grozījumu galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar uzņēmējdarbību 
(neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti 
pilnā apmērā. Peļņa vai zaudējumi daļējā apmērā tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas 
neveido uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi atrodas meitas sabiedrībā. Koncerns 
uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 

 

• Grozījumi 1.SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”: Īstermiņa un ilgtermiņa saistību 
klasifikācija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023.gada 1.janvārī vai vēlāk ar pieļaujamu 
ātrāku to piemērošanu; nav apstiprināti piemērošanai ES). Grozījumu mērķis ir veicināt 
konsekventu prasību piemērošanu, palīdzot uzņēmumiem noteikt, vai finanšu stāvokļa pārskatā 
uzrādītās parādsaistības un citi kreditoru parādi ar nenoteiktu norēķinu datumu būtu jāklasificē 
kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. Grozījumi ietekmē saistību uzrādīšanu finanšu stāvokļa 
pārskatā un neietekmē esošās prasības attiecībā uz aktīvu, saistību, ieņēmumu vai izmaksu 
novērtēšanu vai atzīšanas laiku. Minētie grozījumi neietekmē arī par šiem posteņiem atklātās 
informācijas apjomu. Grozījumi paskaidro klasifikācijas prasības attiecībā uz tām 
parādsaistībām, kuras iespējams nokārtot, emitējot pašu kapitāla instrumentus. Koncerns 
uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
 

• Grozījumi 1.SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un SFPS 2. prakses nostādne: 
Informācijas atklāšana par grāmatvedības politikām (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2023.gada 1.janvārī vai vēlāk ar pieļaujamu ātrāku to piemērošanu; nav apstiprināti 
piemērošanai ES). Grozījumi attiecas uz būtiskuma principa piemērošanu informācijas 
sniegšanā par izmantotajām grāmatvedības politikām. 1. SGS grozījumos prasība sniegt 
informāciju par “nozīmīgām” grāmatvedības politikām aizstāta ar prasību atklāt informāciju par 
“būtiskām” grāmatvedības politikām. Šajā prakses nostādnē sniegti arī norādījumi un ilustratīvi 
piemēri, kas palīdz saprast, kā šis būtiskuma princips piemērojams attiecībā uz grāmatvedības 
politiku atspoguļošanu finanšu pārskatā. Koncerns uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiska 
ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
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• Grozījumi 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”: 
Grāmatvedības aplēšu definīcija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023.gada 1.janvārī 
vai vēlāk ar pieļaujamu ātrāku to piemērošanu; nav apstiprināti piemērošanai ES). Grozījumi 
attiecas uz izmaiņām grāmatvedības politikās un grāmatvedības aplēsēs, kas radušās vai 
veiktas minētā perioda sākumā vai vēlāk. Grozījumā sniegta jauna grāmatvedības aplēšu 
definīcija, proti, grāmatvedības aplēses ir finanšu pārskatā uzrādītas naudas summas, kuru 
novērtējumam piemīt nenoteiktība. Grozījumi arī paskaidro, kas ir izmaiņas grāmatvedības 
aplēsēs un kā tās atšķiras no izmaiņām grāmatvedības politikās un kļūdu labojumiem. Koncerns 
uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
 

• Grozījumi 12. SGS “Ienākuma nodokļi”: Atliktais nodoklis saistībā ar aktīviem un 
saistībām, kas rodas no viena darījuma (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2023.gada 
1.janvārī vai vēlāk ar pieļaujamu ātrāku to piemērošanu; nav apstiprināti piemērošanai ES). 
Saskaņā ar šiem grozījumiem sākotnējās atzīšanas izņēmums neattiecas uz darījumiem, kuri 
sākotnējā atzīšanas brīdī rada vienādas apliekamas un atskaitāmas pagaidu starpības. Tas 
piemērojams tikai tādā gadījumā, ja nomas aktīva un nomas saistību (vai ekspluatācijas 
pārtraukšanas saistību un ekspluatācijas pārtraukšanas aktīvu ) atzīšana rada tādas apliekamas 
un atskaitāmas pagaidu starpības, kas ir atšķirīgas. Koncerns uzskata, ka grozījumiem nebūs 
būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem. 
 
 

(d) Aplēses un pieņēmumi 
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadībai saskaņā ar SFPS, kas apstiprināti piemērošanai ES, 
nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un pieņēmumiem, kas attiecas uz aktīvu, saistību, ieņēmumu un 
izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas uz ieņēmumu 
atzīšanu, nomu, uzkrājumu veidošanu paredzamajiem kredītzaudējumiem debitoru parādiem un līgumu 
aktīviem, uzkrājumiem tiesvedībām un autoratlīdzībām. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz 
visaptverošo vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti 
var atšķirties no tām. Jomas, kurās vislielākajā mērā tika izmantotas vadības veiktās aplēses un 
pieņēmumi ir izklāstīti turpmāk.  
 
(i) Izvērtēšana – vai līgums ir noma vai ietver nomu  
Koncerns izvērtē līguma slēgšanas brīdi vai tas ir noma vai arī ietver nomu. Tiek izvērtēts vai līgums 
piešķir tiesības kontrolēt identificēta aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret atlīdzību. 
Vērtējums un pieņēmumi ir visvairāk nepieciešami ilgtermiņa līgumiem, kas saistīti ar datu pārraidi, 
izmantojot datu pārraides kabeļus un programmatūra kā pakalpojums (“software as a service contracts“ 
jeb SaaS, ilgtermiņa mākoņpkalpojumu licences). Koncerns veic analīzi un visu līgumu izvērtēšanu visiem 
līguma nosacījumiem, lai noteikti vai līgums ir pakalpojumu darījumu vai arī aktīva noma. Tiek ņemti vērā 
sekojoši kritēriji: (1) aktīva aizvietošana (aktīvs nav identificēts aktīvs, ja piegādātājam ir būtiskas iespējas 
un tiesības to aizvietot), (2) kapacitātes daļa (daļa no lielāka aktīva, kas nav fizisks nodalāms – netiek 
uzskatīta par identificētu aktīvu, ja vien tas būtībā neatspoguļo visu aktīva kapacitāti), (3) tiesības kontrolēt 
identificēta aktīva lietošanu, ietverot gan tiesības iegūt būtībā visus saimnieciskos labumus no identificētā 
aktīva izmantošanas, gan arī tiesības noteikt identificētā aktīva lietošanu. Vairākumā gadījumu Koncerns 
ir secinājis, ka ilgtermiņa datu pārraides darījumiem ir pakalpojumu līgumi un nomas uzskaite netiek 
pielietota. Attiecībā uz programmatūra kā pakalpojums līgumiem, Koncerns secināja, ka ir vairāki 
specifiski nomas līgumi, kas atbilsti nomas uzskaites kritērijiem. 
 
(ii) Nomas perioda noteikšanas līgumiem ar atjaunošanas un pārtraukšanas iespējām – Koncerns ir 

nomnieks 
Pārskata periodā nomas uzskaitē Koncerns nosaka nomas termiņu kā nomas neatceļamo periodu kopā 
ar jebkādu periodu, kas tiek noteikts kā iespēja pagarināt līgumu, ja tas ir saprātīgi nosakāms un tiks 
izmantots vai jebkādu līguma pārtraukšanas periodu, ja ir saprātīgi noteikt, ka tas netiks izmantots. 
 
Koncernam ir vairāki nomas līgumi, kas ietver līguma pārjaunošanas un līguma pārtraukšanas 
nosacījumus. Koncerns veic novērtēšanu, izmantojot spriedumus attiecībā uz to, vai ir saprātīgi pieņemt, 
ka iespējas pagarināt vai pārtraukt nomas līgumus, tiks izmantotas. Tiek ņemti vērā visi attiecināmie 
saistītie faktori, kas rada ekonomisku stimulu Koncernam izmantot atjaunošanu vai pārtraukšanu. Pēc 
uzsākšanas datuma Koncerns atkārtoti nosaka nomas periodu gadījumā, ja pastāv būtiski notikumi vai 
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izmaiņas apstākļos, kas ir Koncerna kontrolē un kas ietekmē tā spēju izmantot vai neizmantot 
pārjaunošanas vai pārtraukšanas iespējas (piem., būvniecība vai būtisks ieguldījums nomātajos aktīvos 
vai būtiski nomātā aktīva pielāgojumi). 
 
Koncerns iekļāva atjaunojamo periodu kā nomas līguma datu nekustamā nomas īpašuma nomas 
gadījumos, kur ir mazāks neatceļamais nomas periods (piem., trīs līdz pieci gadi). Koncerns parasti 
izmanto iespēju pārjaunot šos līgumus, jo savādāk radīsies būtiskas negatīvas sekas pakalpojumu 
sniegšanai vai arī gadījumos, ja aizvietojams aktīvs nav uzreiz pieejams.  
 
(iii) Atliktā nodokļa aktīvs / saistības 
Koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos ir atzītas atliktā  nodokļa izmaksas un atliktā nodokļa saistības 
no daļas no peļņas no asociētajiem uzņēmumiem, kas gūta kopš 2019. gada sākuma. Ienākuma nodoklis 
netiek atzīts no visām “ārējām” bāzes atšķirībām, jo (1) Koncernam ir iespējas kontrolēt asociētā 
uzņēmuma peļņas  sadalīšanu un atliktā nodokļa pagaidu atšķirību apvēršanas laiku (2) ir sagaidāms, ka 
pārskatāmā nākotnē pagaidu starpības netiks daļēji apvērstas (tiek plānota ierobežota peļņa sadale).  
 
Atliktais nodoklis no asociētā uzņēmuma pārskata gada peļņas daļas, kas būtu jāmaksā kā 20/80 no neto 
dividenžu summas valstij dividenžu apstiprināšanas brīdī, netiek atzīta uzreiz peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā.  
 
Tomēr, Koncerns veic izvērtēšanu vai kopējais ar uzņēmuma ienākuma nodokli jau apliktais asociētā 
uzņēmuma nesadalītās peļņas apjoms ir pietiekams vismaz 3 gadu periodam. Neliela rezerve pieļaujama, 
ņemot  vērā tendences dividenžu apjoma potenciālam pieaugumam. Trīs gadu periods atspoguļo 
Koncerna biznesa plānošanas ciklu, ko izmanto Koncerna vadība un Padome. Gadījumā, ja Koncerns 
secina, ka nesadalītās peļņas apjoms nav pietiekams, tiek atzītas atliktā nodokļa izmaksas  agrākajai 
iespējamai ar uzņēmuma ienākuma nodokli neapliktajai asociētā uzņēmuma peļņai sākot no 01.01.2018. 
 
Koncernam kā asociētā uzņēmuma kapitāldaļu īpašniekam (lai arī nav vairākuma akcionārs) ir pilnas 
tiesības / faktiskas iespējas kontrolēt dividenžu izmaksu lēmumus, jo dividendes tiek apstiprinātas tikai 
vienbalsīga lēmuma gadījumā. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, nesadalītā peļņa pirms 
31.12.2017 ir atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa, jo ir bijusi iekļauta ar nodokli apliekamajā bāzē 
jau iepriekšējos periodos.  
 
(iv) Zaudējumu atskaitījumi paredzamajiem kredītzaudējumiem / Uzkrājumi nedrošiem parādiem  
Koncerns pielieto uzkrājumu matricu, lai aprēķinātu paredzamos kredītzaudējumus pircēju un pasūtītāju 
parādiem un līgumu aktīviem. Uzkrājumu likmes tiek balstītas uz kavētajām dienām dažādām pircēju 
segmenta grupām, kurām ir kopīgas zaudējumu iezīmes. Uzkrājumu matrica ir sākotnēji balstīta uz 
Koncerna vēsturiskajām zaudējumu likmēm, tomēr vēsturiskie kredītzaudējumu pieredze tiek pielāgota ar 
uz nākotni vērsu informāciju – bezdarba likmēm valstī.  
 
Uzkrājumu likmju aprēķins tiek balstīts uz sekojošiem principiem: 

i) Tiek ņemti vērā sagaidāmie kredītzaudējumi visa finanšu aktīva dzīves cikla laikā gan 
pircēju parādiem no līgumiem ar klientiem, gan nomas debitoru parādiem, kā arī parādiem, 
kas izriet no darījumiem, kuri satur nozīmīgu finansējuma komponentu saskaņā ar 15. 
SFPS; 

ii) Tiek ņemts vērā uz nākotni vērsts debitoru kredītspējas novērtējums (esošais un nākamo 
periodu bezdarba līmeņa rādītājs valstī); 

iii) Sagaidāmie kredītzaudējumi kavētiem debitoru parādiem ir atkarīgi no konkrēto debitoru 
kavējumu dienu ilguma; 

iv) Uzkrājumi tiek aplēsti un veidoti arī tādiem finanšu aktīviem, kuriem uz konkrētu datumu 
nepastāv nekādas kredītspējas pasliktināšanās pazīmes (debitoru parādi, kuriem vēl nav 
iestājies maksāšanas termiņš, kā arī līgumu aktīvi jeb uzkrātie ieņēmumi); 

v) Sagaidāmie kredīta zaudējumi tādiem parādiem, kuriem vēl nav iestājies maksāšanas 
termiņš, kā arī uzkrātiem ieņēmumiem (pārsvarā būvniecības un IT izstrādes projektos) ir 
novērtēti, ņemot vērā kopējo parādu norakstīšanas izmaksu attiecību pret apgrozījumu 
iepriekšējos periodos; 

vi) Sagaidāmie kredīta zaudējumi tiek aprēķināti atsevišķi dažādām pircēju un pasūtītāju 
parādu grupām: (i)  parādi, kuriem nav nozīmīgas finansējuma komponentes, (ii) parādi, 
kuriem ir nozīmīga finansēšanas komponenti un (iii) individuāli nozīmīgi telekomunikāciju 
operatori.  
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vii) Sagaidāmie kredītzaudējumi pircēju pasūtītāju parādiem ar nozīmīgu finansēšanas 
komponenti un kuriem vēl nav iestājies maksājuma termiņš, ir novērtēti, ņemot vērā kopējo 
uzkrājumu likmi, kas veidojas kā summa no vidējās katrā nākamajā mēnesī sagaidāmo 
zaudējumu attiecības pret parādu bruto summu;  

viii) Uzkrājumu likmes aprēķins ņem vērā arī sagaidāmo parādu piedziņas ceļā atgūstamo 
summu attiecību pret debitoru portfeļa bruto summu. 

 
Koncerns veido vispārējos uzkrājumus debitoru portfeļa līmenī sagaidāmajiem zaudējumiem tām debitoru 
grupām, kurām nepastāv kredītspējas pasliktināšanās pazīmes. Papildus tiek veidoti arī specifiskie 
uzkrājumi, izvērtējot individuālu klientu spēju pildīt līguma saistības. 
 
Uzkrājumu likmes paredzamajiem kredītzaudējumiem/ uzkrājumiem nedrošiem parādiem: 
 

Pircēju un pasūtītāju parādi / 
Līgumu aktīvi (kavējuma 
dienas)  

Nav kavēts 
/ Uzkrātie 

ieņēmumi* 

1 - 30  31 - 90  91 – 180*  181 - 365  > 365  

Uzkrājumu likmes, %,  
uz 31.12.2020. 

0,3-2,9% 3 - 4% 25% 40-65% 65% 67-100% 

Uzkrājumu likmes, %,  
uz 31.12.2021. 

0,3-2,9% 3 - 4% 25% 40-65% 65% 70-100% 

* Konkrēta likme 0,3% vai 2,9% tiek piemērota atkarībā no līguma ar klientu veida (telekomunikāciju pakalpojumu 
līgums / citi pakalpojumi / preču pārdošanas līgums ar dalīto maksājumu). Specifiskas likmes 40% - 65% tiek 
piemērotas atkarībā klientu segmenta (privātpersona vai biznesa klients). 

 
2021. gadā, tāpat kā 2020.gadā, bija novērojama globāla ekonomiskā krīze, kas izveidojās koronavīrusa 
(Covid-19) pandēmijas rezultātā. Pandēmijas dēļ Latvijā vairākas reizes tika izsludināta ārkārtas situācija, 
kas turpinājās arī pārskata gada beigu datumā 31.12.2021. Koncerns izvērtēja pandēmijas ietekmi uz 
klientu maksātspēju pārskata gada laika un iespējamo ietekmi nākotnē. Lai arī ekonomiskā vide Latvijā ir 
ar paaugstinātu nenoteiktību, Covid-19 ietekme uz Koncerna operatīvās darbības rezultātiem nav bijusi 
būtiska. Vairāki līgumi ar biznesa klientiem visvairāk skartajās nozarēs ir pārtraukti, tika piešķirtas atlaides 
un veiktas izmaiņas klientu maksājumu grafikos, tomēr tas neradīja papildus zaudējumus no 
neatgūstamiem parādiem. Koncerns sagaida, ka 2022. gadā situācija nepasliktināsies salīdzinājumā ar 
pārskata gadu. Koncerns secināja, ka sagaidāmo kredītzaudējumu modelī nekādas izmaiņas nav 
nepieciešamas. 
 
(v) Uzkrājumi  
Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Koncernam pagātnes notikumu rezultātā ir radušās pašreizējas 
juridiskas vai loģiskas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešami 
ekonomisku vērtību ietveroši resursi un ir iespējams ticami noteikt šo saistību apjomu. 
 
Tet Koncerns veido uzkrājumus sagaidāmajiem tiesvedību izdevumiem un autortiesību maksājumiem, 
kuriem uz pārskata sagatavošanas brīdi nav zināma precīza izmaksu summa vai maksāšanas periods. 
Aprēķini tiek veikti balstoties uz  faktiskajām prasījuma summām, saistību iestāšanās varbūtību, kā arī 
ņemot vērā līdzīgu gadījumu iznākumus līdzšinējā Koncerna saimnieciskās darbības gaitā.    
 
Finanšu stāvokļa pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas 
ir nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu datumā. Uzkrājumi 
tiek izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja 
iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama.  
 
(vi) Finansējuma komponente līgumos ar klientiem – procentu likme  
Līgumos ar klientiem, kur preces tiek pārdotas, izmantojot dalīto maksājumu uz periodu, kas pārsniedz 
divpadsmit mēnešus un netiek atsevišķi izdalīta procentu summa, Koncerns pielāgo sagaidāmās 
atlīdzības apjomu attiecībā uz laika naudas vērtību efektiem un atsevišķi uzskaita nozīmīgu finansēšanas 
komponenti. Ieņēmumu atzīšanai  šiem līgumiem ar klientiem, darījuma cena, kas tiek atzīta brīdī, kad 
preces īpašumtiesības tiek nodotas klientam, tiek nodalīta no finansēšanas komponentes, kas tiek 
turpmāk uzskaitīta finanšu stāvokļa pārskatā postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”.  
 
Procentu ieņēmumi tiek atzīti visa finansēšanas perioda laikā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi. 
Procentu likmes aplēse ir tuva likmei, kādu izmantotu Koncerns, ja noslēgtu atsevišķu finanšu darījumu 
ar klientu līgumu slēgšanas brīdī. 
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Grāmatvedības uzskaite finansējuma komponentes rezultātā veidotajiem nākamo periodu ieņēmumiem 
tiek veikta uz līgumu portfeļa principa pamata, kur katrs atsevišķs līguma portfelis atspoguļo konkrēta 
kalendārā mēneša visu preču pārdošanas darījumu kopsummu. Starpība, kura varētu veidoties gadījumā, 
ja Koncerns veiktu finansējuma komponentes uzskaiti katram līgumam atsevišķi, tiek novērtēta kā 
nebūtiska.  
 
(vii) Līgumu iegūšanas izmaksas 
Koncerns novērtēja, ka līgumu iegūšanas izmaksās tiek ietvertas pārdošanas komisijas ārējiem 
aģentiem un dīleriem par jaunu klientu līgumu noslēgšanu vai jaunu pakalpojumu līgumu noslēgšanu 
esošajiem klientiem. Šīs ir izmaksas, kas savādāk nebūtu radušās, ja netiktu noslēgti jauni līgumi ar 
klientiem. Izmaksas tiek amortizētas trīs gadu laikā, kas noteikts balstoties uz klienta dzīves ciklu, kā arī 
ņemot vērā papildus Vadības aplēses attiecībā uz nākotnes riskiem klientu mainības jomā. Papildus, kā 
līgumu iegūšanas izmaksas Koncerns uzskaita arī stimulus pilnīgi jauniem klientiem (piem., 
elektroniskās ierīces, kas tiek nodrošinātas klientiem bez maksas vai arī par nelielu samaksu gadījumos, 
ja tiek noslēgts fiksēta termiņa pakalpojumu līgums ar jaunu klientu veicināšanas kampaņu laikā). Šīs 
izmaksas tiek uzkrātas kā nākamo periodu izmaksas un tiek norakstītas izmaksas fiksētā pakalpojuma 
perioda laikā.  
 
Koncernam rodas arī personāla izmaksas klientu līgumu noslēgšanas gadījumā, kas tiek izmaksātas 
Koncerna darbiniekiem kā atalgojuma mainīgā daļa vai prēmija. Šīs izmaksas Koncerns neuzskata par 
papildus izmaksām, kas nebūtu bijušas, ja līgums netiktu noslēgts, jo tās atspoguļo tikai personāla 
atalgojuma vadības un darbinieku motivācijas pieeju (ja netiktu maksāta šī mainīgā daļa, Koncerns 
pārstrukturētu šo mainīgu atalgojuma daļu kā fiksēto atalgojuma daļu).  
 
(e)  Konsolidācija 
(i) Meitas sabiedrības 
Konsolidētos finanšu pārskatus sastāda Mātes uzņēmuma un meitas sabiedrību finanšu pārskati par gadu, 
kas beidzās 2021. gada 31. decembrī. Kontrole tiek nodrošināta, ja mātes uzņēmumam: (i) ir vara pār 
ieguldījumu (pastāv tiesības, kuras sniedz iespēju noteikt ieguldījuma attiecīgās darbības), (ii) ir tiesības uz 
mainīgajiem ieņēmumiem no ieguldījuma un (iii) ir spējas ietekmēt atdevi caur tā varu pār ieguldījumu. 
Pastāv pamatots pieņēmums, ka vairākums balsstiesību nodrošina kontroli.   
 
Ja Koncernam pieder balsstiesību mazākums investīcijā, tad Koncerns ņem vērā visus atbilstošos faktus 
un apstākļus, lai novērtētu vai tam ir vara pār ieguldījumu, tai skaitā līgumiskās attiecības ar pārējiem daļu 
īpašniekiem, tiesības, kas izriet no citām līgumiskām vienošanām un Grupas balsstiesības un potenciālās 
balsstiesības.  
 
Meitas sabiedrības tiek konsolidētas no brīža, kad kontrole tiek nodota koncernam un līdz pat brīdim, kad 
kontrole tiek pārtraukta. Meitas sabiedrību finanšu pārskati ir sagatavoti par tādu pašu periodu kā mātes 
sabiedrībai, pielietojot atbilstošas grāmatvedības metodes.  
 
Meitas sabiedrību iegāde tiek uzskaitīta, izmantojot pirkšanas metodi (izņemot tās, kas iegādātas no 
saistītām pusēm). Biznesa kombinācijā identificējamie iegādātie aktīvi, pārņemtās saistības un 
iespējamās saistības tiek novērtētas patiesajā vērtībā iegādes brīdī. 
 
Iegādes izmaksas tiek novērtētas atdoto aktīvu, emitēto pašu kapitāla instrumentu, radušo vai pārņemto 
saistību patiesajās vērtībās iegādes datumā, iekļaujot iespējamo saistību patieso vērtību, bet tās neietver 
ar iegādes darījumu saistītās izmaksas tādas kā konsultāciju, juristu, vērtēšanas un tamlīdzīgas 
profesionālo pakalpojumu izmaksas. Darījuma nodrošināšanas izmaksas, kas radušās no pašu kapitāla 
instrumentu izdošanas, tiek atzītas pašu kapitālā; par darījuma izmaksām, kas saistītas ar parāda 
vērtspapīru izdošanu, tiek samazināta to vērtība, bet pārējās iegādes darījuma nodrošināšanas izmaksas 
tiek atzītas kā izmaksas. 
 
(ii) Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā  
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi un sākotnēji atzīti to 
iegādes izmaksās. Tie ir ieguldījumi sabiedrībās, kuros Koncernam ir būtiska ietekme, bet nav tiesību 
kontrolēt otras sabiedrības darbību, un pieder no 20% līdz 50% balsstiesīgā kapitāla. 
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Atbilstoši pašu kapitāla metodei, ieguldījums asociētajā uzņēmumā tiek sākotnēji atzīts iegādes izmaksās 
un turpmāk ieguldījuma vērtība tiek koriģēta ar mērķi atzīt izmaiņas Koncerna ieguldījumā proporcionāli 
no asociētā uzņēmuma neto aktīviem kopš iegādes brīža. Peļņas vai zaudējumu aprēķins atspoguļo 
Koncerna daļu asociētā uzņēmuma darbības rezultātos. Jebkura izmaiņa asociētā uzņēmuma 
apvienotajā ienākumu pārskatā tiek uzrādīta kā daļa no Koncerna apvienoto ienākumu pārskata. Ja 
gadījumā izmaiņas tiek atzītas tiešā veidā asociētā uzņēmuma iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā, tad 
arī Koncerns atzīst atbilstoši savu daļu no izmaiņām tiešā veidā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā. No 
asociētās sabiedrības saņemtās dividendes attiecīgi samazina ieguldījumu uzskaites vērtību. Līdzdalība 
asociētajās sabiedrībās Koncerna finanšu stāvokļa pārskatā tiek uzrādīta vērtībā, kas ir vienāda ar tā daļu 
no asociētās sabiedrības neto aktīvu summas, iekļaujot nemateriālo vērtību, kas radusies, veicot 
attiecīgos ieguldījumus un atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam, ja tāds radies. Ieguldījumi 
asociēto sabiedrību kapitālā Koncerna finanšu stāvokļa pārskatā tiek klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi.  
 
(iii) Koncerna sabiedrību savstarpējo darījumu izslēgšana 
Konsolidētais finanšu pārskats ietver Mātes sabiedrības un Koncerna meitas sabiedrību finanšu pārskatus 
par 2021. gadu. Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, visi Koncerna sabiedrību savstarpējie darījumi, 
atlikumi un nerealizētā peļņa vai zaudējumi no darījumiem starp Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti. 
Nerealizētā peļņa no darījumiem ar asociēto sabiedrību tiek izslēgta no ieguldījuma vērtības proporcionāli 
Koncerna līdzdalības daļai. Nerealizētie zaudējumi tiek izslēgti līdzīgi, ja vien nav pazīmes par ieguldījuma 
vērtības samazināšanos. 
 
(f) Ārvalstu valūtas novērtēšana 
Darījumi ārvalstu valūtās tiek konvertēti eiro pēc darījuma iepriekšējā dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās 
Bankas noteiktā valūtas kursa. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies šo darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu 
valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas vietējā valūtā, tiek uzskaitīti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. Gada beigās ārvalstu valūtā esošie finanšu aktīvi un saistības tiek pārvērtētas pēc Eiropas 
Centrālās Bankas noteiktā valūtas kursa, kāds ir spēkā 31. decembrī, un visas attiecīgās valūtas kursa 
svārstības tiek uzskaitītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
Eiro (EUR) maiņas kurss attiecībā pret zemāk minētajām valūtām pēdējo divu gadu laikā: 
 

 2021. gada 
31. decembrī 

2020. gada 
31. decembrī 

USD 1.1326 1.2271 
 

(g) Izpētes un attīstības izmaksas 
Izpētes izmaksas tiek atzītas izdevumos tajā pārskata periodā, kad tās radušās. Atsevišķo projektu 
attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja Koncerns var pierādīt, ka ir tehniskais pamatojums tam, ka 
nemateriālo aktīvu, kas radies attīstības rezultātā, ir iespējams pabeigt, lai tas būtu pieejams lietošanai 
vai pārdošanai, ka ir nodoms to pabeigt un ir spēja to lietot vai pārdot, ka nemateriālais aktīvs nesīs 
nākotnes saimnieciskos labumus, ir pieejami pietiekoši resursi nemateriālā aktīva pabeigšanai un var 
ticami novērtēt izdevumus tā attīstības laikā. Citas attīstības izmaksas tiek norakstītas. 
 
Pēc sākotnējās atzīšanas attīstības izmaksas tiek atzītas kā nemateriālais aktīvs tā iegādes vērtībā, 
atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Aktīvs tiek amortizēts 
tā paredzamajā izmantošanas laikā. Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, vai nepastāv 
pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies.  
 
(h) Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālajos ieguldījumos tiek iekļautas preču zīmes, klientu līgumi, datorprogrammu un citas licences, 
kapitalizētās projektu grupu personāla izmaksas un ar datorprogrammu ieviešanu saistītas pakalpojumu 
izmaksas. Gadījumos, ja datorprogramma ir iekārtas neatņemama sastāvdaļa un tā nevar darboties bez 
šīs speciālās programmas, datorprogramma tiek uzskaitīta pamatlīdzekļos.  
 
Sākotnējais lietderīgās lietošanas laiks nemateriālajiem ieguldījumiem tiek noteikts, izvērtējot katru 
individuāli, apsverot šo aktīvu darbības periodu, tai skaitā aktīvo iegādes līgumu nosacījumus un termiņa 
izbeigšanās datumus. Lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie 
tiek mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, ņemot 
vērā atlikušo ekonomiski lietderīgo izmatošanas laiku un citus apstākļus.  
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Nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti pēc lineārās metodes to prognozēto lietderīgās izmantošanas 
laikā:  
 

 Lietošanas laiks 
 gados 

Preču zīmes 3 – 7 
Datorprogrammas 3 – 6 

 
Nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti pēc to iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto amortizāciju un 
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, 
vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Ja pastāv vērtības 
samazināšanās pazīmes, tiek veikta nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtības izvērtēšana un 
gadījumā, ja nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, 
kas ir augstākā no nemateriālā ieguldījuma neto pārdošanas vērtības un izmantošanas vērtības, tad tā 
uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot konsolidētā 
apvienoto ienākumu pārskatā. Vērtības samazināšanās pazīmes tiek izvērtētas katra pārskata gada 
beigās. Gadījumā, ja pastāv vērtības samazināšanās pazīmes, tad tiek veikts vērtības samazināšanās 
tests. Atgūstamā vērtība nemateriālajiem aktīviem, kas vēl nav gatavi izmantošanai, tiek noteikta katru 
gadu, neatkarīgi no tā, vai pastāv kādas pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt 
samazinājusies. Vērtības samazināšanās novērtējuma mērķiem nemateriālie ieguldījumi tiek sadalīti 
grupās tā, lai tie atspoguļotu pēc iespējas mazāku vienību, kurai var skaidri noteikt ar to saistīto naudas 
plūsmu apjomu. 
Nemateriālo ieguldījumu veidojošo darbu, licenču iegādes izmaksas tiek sākotnēji uzkrātas 
datorprogrammu izveidošanas projektos. Nododot nemateriālo ieguldījumu ekspluatācijā, iegādes vai 
izveidošanas vērtība tiek pārklasificēta no datorprogrammu izveidošanas projektiem uz nemateriālajiem 
ieguldījumiem. 
 
(i) Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus 
no vērtības samazināšanās. Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, 
ja nepieciešams, tie tiek mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par izmaiņām tehnoloģijās, 
par aktīvu atlikušo ekonomiski lietderīgo izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli. 
 
Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, attiecinot pamatlīdzekļu iegādes 
izmaksas vienādās daļās līdz to paredzamajai izslēgšanas vērtībai uz pamatlīdzekļu prognozēto 
lietošanas laiku gados: 
 

 Lietošanas laiks 
 gados 

Ēkas 10 – 40 
Sakaru līnijas un būves 20 – 40 
Telekomunikāciju iekārtas 5 – 10 
Pārējie pamatlīdzekļi 2 – 7 

 
Zeme netiek nolietota, jo tiek uzskatīts, ka tās lietošanas laiks ir neierobežots. 
 
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts vismaz vienu reizi gadā. Efekts, ko rada izmaiņas 
lietderīgā lietošanas laikā, tiek iekļauts konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā, kad notikušas 
izmaiņas, un nākamajos periodos. 
 
Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka 
pamatlīdzekļa vērtība varētu būt samazinājusies. Ja pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā 
prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no pamatlīdzekļa neto pārdošanas vērtības un 
izmantošanas vērtības, tad pamatlīdzekļa uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz 
atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot apvienotajā ienākumu pārskatā. Vērtības samazināšanās 
pazīmes tiek izvērtētas katra pārskata gada beigās. Gadījumā, ja pastāv vērtības samazināšanās 
pazīmes, tad tiek veikts vērtības samazināšanās tests. Vērtības samazināšanās novērtējuma mērķiem 
pamatlīdzekļi tiek sadalīti grupās tā, lai tie atspoguļotu pēc iespējas mazāku vienību, kurai var skaidri 
noteikt ar to saistīto naudas plūsmu apjomu. Viss telekomunikāciju tīkls tiek uzskatīts par vienu naudu 
ienesošu vienību. Koncerna ietvaros meitas sabiedrības tiek uzskatītas kā atsevišķas naudu nesošas 
vienības, kur katra no tām atspoguļo atsevišķu biznesa līniju: Helio Media - TV kanālu veidošanas un 
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reklāmas pakalpojumus, Baltijas Datoru Akadēmija – apmācības, Data Experts – IT drošības 
pakalpojumus, un Citrus Solutions - būvniecību. 
 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek noteikti, salīdzinot ieņēmumus no pārdošanas ar 
pamatlīdzekļu uzskaites vērtību, un tiek iekļauti saimnieciskās darbības ieņēmumos vai izdevumos.  
 
Nomātā īpašuma uzlabojumi ir atspoguļoti pozīcijā „Zeme un ēkas” un tiek nolietoti īsākajā no uzlabojuma 
lietošanas laika vai nomas perioda. 
 
Pamatlīdzekļu celtniecības izmaksas tiek noteiktas, balstoties uz faktiskajām piegādātāju un 
apakšuzņēmēju izmaksām pārskata datumā. Pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai domāto 
aizņēmumu procentu izmaksas un citas pamatdarbības izmaksas, kas tieši attiecināmas uz 
pamatlīdzekļu celtniecību (darbaspēka, materiālu un citas izmaksas), tiek kapitalizētas kā daļa no 
attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika periodā, kas nepieciešams īpašuma pabeigšanai vai 
sagatavošanai paredzētajam pielietojumam.  
 
Pamatlīdzekļus veidojošo darbu un iekārtu iegādes izmaksas tiek sākotnēji uzkrātas nepabeigtās 
celtniecības projektos. Nododot pamatlīdzekli ekspluatācijā, iegādes vai izveidošanas vērtība tiek 
pārklasificēta no nepabeigtās celtniecības uz pamatlīdzekļiem. 
 

(j) Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 
Koncerns uzrāda ilgtermiņa ieguldījumus kā turētus pārdošanai gadījumā, ja to vērtība tiks atgūta principā 
caur pārdošanu nevis to izmantojot. Pārdošanai turēti Ilgtermiņa aktīvi tiek novērtēti zemākajā no to 
bilances vērtība vai patiesās vērtības, kam noņemtas nost pārdošanas izmaksas. Izmaksas pārdošanai 
ir papildus izmaksas, kas tieši attiecas uz aktīva nodošanu, izņemot finanšu izmaksas un ienākuma 
nodokļu izmaksas. Kritēriji, lai aktīvs tiktu uzrādīts kā pārdošanai turēts, tiek sasniegti tikai tajā gadījumā, 
ja pārdošana ir ar augstu iespējamību un aktīvi ir uzreiz pieejami pārdošanai to esošajā stāvoklī. 
Darbībām, kas nepieciešamas lai pabeigtu pārdošanu, ir jānorāda uz to, ka ir zema varbūtība tam, ka 
varētu notikt būtiskas izmaiņas attiecībā uz pārdošanu vai arī šis lēmums tiks atcelts. Vadībai ir jāpieturas 
pie plān pārdot aktīvu un jāsagaida, ka pārdošana tiks pabeigta viena gada laikā no aktīva 
pārklasificēšanas.  
 
Pamatlīdzekļiem netiek vairs aprēķināts nolietojums tiklīdz tie tiek klasificēti kā turēti pārdošanai. Aktīvi 
un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, tiek uzrādītas atsevišķi kā īstermiņa aktīvi finanšu 
stāvokļa pārskatā. 
 
Koncerns novērtē ilgtermiņa aktīvus, kurus pārtrauc uzrādītā kā pārdošanai turētos, zemākajā no (a) tās 
atlikušās vērtības pirms aktīvs tika klasificēts kā pārdošanai turēts, koriģējot to atbilstoši nolietojumam 
vai pārvērtēšanai, kas būtu tikusi atzīta, ja aktīvs nebūtu bijis klasificēts kā pārdošanai turēts un (b) tās 
atgūstamā vērtība lēmuma datumā, ar kuru tiek nolemts aktīvu nepārdot.  
 
(k) Finanšu instrumenti 

(i) Finanšu aktīvi 
Finanšu aktīvi ietver ieguldījumus citu sabiedrību kapitālā (izņemot ieguldījumus asociētajās sabiedrībās), 
debitoru parādus no nomas darījumiem, pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, naudu un 
tās ekvivalentus, un izsniegtos aizdevumus. 

 
Koncerns finanšu aktīvus klasificē kā novērtētus amortizētajās izmaksās, pēc patiesās vērtības ar 
atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos vai pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, pamatojoties uz abiem turpmāk norādītajiem faktoriem: (i) Koncerna 
komercdarbības modelis finanšu aktīvu pārvaldības jomā un (ii) finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu 
iezīmes.  
 
Finanšu aktīvu novērtē amortizētajās izmaksās, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi: (i) finanšu aktīvs tiek turēts 
tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt finanšu aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas 
plūsmas, un (ii) finanšu aktīva līgumiskie noteikumi konkrētos datumos paredz naudas plūsmas, ko veido 
vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi par nenomaksāto pamatsummu.  
 
Finanšu aktīvus Koncerns savā finanšu stāvokļa pārskatā atzīst tikai un vienīgi tad, kad tas kļūst par 
līguma pusi saskaņā ar attiecīgā instrumenta līguma noteikumiem.  
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Turpmākā novērtēšana:  
Ar mērķi veikt turpmāko novērtēšanu, finanšu aktīvi tiek iedalīti četrās kategorijās: (i) finanšu aktīvi 
novērtēti amortizētajās izmaksās (parādu instrumenti), (ii) finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar 
atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos ar iespēju pārskatīt ieguvumus un zaudējumus (parādu 
instrumenti), (iii) finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos 
bez iespējas pārskatīt ieguvumus un zaudējumus izslēgšanas brīdī (pašu kapitāla instrumenti), un (iv) 
finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
Finanšu aktīvi novērtēti amortizētajās izmaksās tiek turpmāk novērtēti izmantojot efektīvās procentu 
likmes metodi, un tos nepieciešams testēt attiecībā uz vērtības samazināšanos. Ieguvumi un zaudējumi 
tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad aktīvs tiek izslēgts, mainīts vai ir konstatēta vērtības 
samazināšanās. Koncerna finanšu aktīvi novērtēti amortizētajās izmaksās ietver pircēju un pasūtītāju 
parādu (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa). 
 
Atzīšanas pārtraukšana (izslēgšana):  
Finanšu aktīva atzīšanas pārtraukšana, galvenokārt (t.i. tiek veikta izslēgšana no Koncerna konsolidētā 
finanšu stāvokļa pārskata), kad: (i) tiesībām saņemt naudas plūsmas no aktīva ir iztecējis termiņš vai arī 
(ii) Koncerns ir nodevis šīs tiesības saņemt naudas plūsmas no aktīva vari arī ir uzņēmies saistības 
samaksāt saņemtās naudas plūsmas pilnībā bez būtiskas kavēšanās trešajai pusē, noslēdzot specifisku 
vienošanos; un vai nu (a) Koncerns ir nodevis būtībā visus riskus un ieguvumus attiecībā uz aktīvu, vai 
arī (b) Koncerns nav nodevis vai paturējis būtībā visus riskus un guvumus no aktīva, bet ir nodevis tālāk 
kontroli pār šo aktīvu.  
Vērtības samazināšanās:  
Koncerns atzīst uzkrājumus sagaidāmajiem kredīzaudējumiem visiem parādu instrumentiem, kas netiek 
novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Sagaidāmie kredītzaudējumi 
tiek aprēķināti kā starpība starp līgumiskajām naudas plūsmām saskaņā ar līgumu un visām naudas 
plūsmām, kuras Koncerns sagaida saņemta, kas tiek diskontētas ar atbilstošu efektīvu procentu likmi.  
 

• Pircēju un pasūtītāju parādi no līgumiem ar klientiem (parādu instrumenti) 
Līguma aktīvs ir uzņēmuma tiesības uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, ko uzņēmums 
ir nodevis klientam. Ja Koncerns veic darbību, nododot preces vai pakalpojumus klientam, pirms klients 
samaksā atlīdzību vai pirms maksājuma termiņš ir iestājies, uzņēmums uzrāda līgumu kā līguma aktīvu, 
kas ir atkarīgs no papildus nosacījuma (kas nav pagājušais laiks). Grupas beznosacījuma tiesības uz 
atlīdzību (t.i. vienīgi nepieciešams paiet noteiktam laika periodam pirms iestājas maksāšanas termiņš) 
Koncerns uzskaita atsevišķi kā debitoru parādus. 
 
Pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, kā arī citus parādus, kuros nav nozīmīga 
finansējuma komponenta (ko nosaka saskaņā ar 15. SFPS), Koncerns sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē 
pēc to darījuma cenas. Pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, kuros ir nozīmīga 
finansējuma komponenta (ko nosaka saskaņā ar 15. SFPS), Koncerns sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē 
pēc to patiesās vērtības, kurai pieskaita vai no kuras atņem darījuma izmaksas, kuras tieši ir attiecināmas 
uz attiecīgā finanšu aktīva iegādi. 
 
Visā dzīvesciklā sagaidāmie kredītzaudējumi tiek ņemti vērā gan priekš pircēju un pasūtītāju parādiem no 
līgumiem ar klientiem, nomas debitoriem kā arī pircēju un pasūtītāju parādiem no līgumiem ar klientiem, 
kuros ir būtiska finansēšanas komponente saskaņā ar 15. SFPS. 
 
Koncerns atzīst zaudējumu atskaitījumus paredzamajiem kredītzaudējumiem attiecībā uz finanšu 
aktīviem, kas novērtēti amortizētajās izmaksās (skatīt sadaļu (d) Aplēses un pieņēmumi). 
 

• Pārējie ieguldījumi  
Koncernam pieder atsevišķu uzņēmumu kapitāldaļas, kuras veido mazāk kā 20% no uzņēmuma 
pamatkapitāla vai veido no 20% līdz 50% pamatkapitāla bez būtiskas ietekmes un kuras Koncerns 
iegādājies ar mērķi saņemt plānotās naudas plūsmas vai arī iespējams pārdot. Šie ieguldījumi 
kapitāldaļās uzskaitīt “pārējo ieguldījumu sastāvā” un ir novērtēti pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu 
pārējos apvienotajos ienākumos.  
 
Koncernam nav tādu finanšu aktīvu, kurus novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā.  
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• Nauda un naudas ekvivalenti  
Nauda un naudas ekvivalenti ir atlikumi banku norēķinu kontos, nauda kasēs, nauda ceļā un īstermiņa 
banku depozīti. Par īstermiņa banku depozītiem tiek uzskatīti naudas līdzekļi depozītu kontā, kuri atbilst 
šādiem nosacījumiem: 

• mērķis ir naudas uzkrājums nevis investīcija; 

• kuri ir konvertējami uzreiz zināmā naudas summā bez būtiskiem ierobežojumiem un soda 
sankcijām; 

• pakļauti nenozīmīgam naudas vērtības izmaiņas riskam; 

• termiņš ir līdz 3 mēnešiem.  
 
 (ii) Finanšu saistības 
Sākotnējās atzīšanas brīdī finanšu saistības tiek iedalītas kā finanšu saistības novērtētas patiesajā vērtībā  
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, aizņēmumi un kredīti, parādi piegādātājiem, vai arī 
atvasinātie finanšu instrumenti kā, piemēram, risku ierobežošanai domātie. Visas finanšu saistības tiek 
atzītas sākotnēji patiesajā vērtībā un, aizņēmumu un parādu piegādātājiem gadījumā, neto vērtībā pēc 
tieši attiecinātajām transakcijas izmaksām.  
 
Koncerna finanšu saistības ietver parādus piegādātājiem un citus parādus, aizņēmumus, tai skaitā 
kredītlīnijas, un atvasinātos finanšu instrumentus.  
 
Turpmākai novērtēšanai, finanšu saistības tiek iedalītas divās kategorijās: (i) finanšu saistības patiesajā 
vērtība ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un (ii) finanšu saistības amortizētajās izmaksās 
(aizņēmumi).  
 
Pēc sākotnējās atzīšanas, aizņēmumi tiek novērtēti amortizētajās izmaksās, pielietojot efektīvās procentu 
likmes metodi. Guvumi un zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad saistības tiek 
izslēgtas, kā arī caur efektīvās procentu likmes amortizācijas procesu. Amortizētās izmaksas tiek 
aprēķinātas ņemot vērā diskontu jeb prēmiju attiecībā uz iegādi, transakcijas maksām un izmaksām, kas 
ir neatņemama efektīvās likmes metodes sastāvdaļa. Efektīvās procentu likmes metodes amortizācija tiek 
iekļauta kā finanšu izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
Finanšu saistības Koncerns finanšu stāvokļa pārskatā atzīst tad, kad tas kļūst par līguma pusi saskaņā 
ar attiecīgā instrumenta līguma noteikumiem. Koncerns visas finanšu saistības klasificē kā novērtētas 
amortizētajās izmaksās. Koncernam nav tādu finanšu saistību, kuru jāklasificē pēc patiesās vērtības ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
Finanšu saistības tiek izslēgtas tad, ka saistības ir segtas, atceltas vai iztecējušas. Kad pastāvošai finanšu 
saistība tiek aizvietota ar citas formas saistību tam pašam aizdevējam uz būtībā pilnībā citiem 
nosacījumiem, vai arī esošās saistības nosacījumi tiek būtiski mainīti, šāda maiņa vai arī izmaiņa tiek 
uzskatīta par iepriekšējo saistību izslēgšanu un jaunas saistības atzīšanu. Starpība attiecīgajās 
atlikušajās vērtībās tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
(l) Nomas līgumi 
Koncerns izvērtē līguma noslēgšanas brīdī vai līgums satur nomu. Tas nozīmē – vai līgums nodrošina 
tiesības kontrolēt identificēta aktīva lietošanu noteiktā laika periodā par noteiktu atlīdzību. 
 
Koncerns ir nomnieks  
Koncerns piemēro vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visām nomām, izņemot īstermiņa nomas un 
zemas vērtības aktīvu nomas. Koncerns atzīst nomas saistības, lai veiktu nomas maksājumus, un tiesības 
izmantot aktīvus, kas atspoguļo tiesības lietot noteikto aktīvu.  
 

i) Tiesības izmantot aktīvu 
Koncerns atzīst tiesības izmantot aktīvus nomas uzsākšanas brīdī (t.i., datumā, kurā minētais aktīvs ir 
pieejams lietošanai). Tiesības izmantot aktīvu tiek novērtētas to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un vērtības zuduma zaudējumus, un pielāgojot to jebkādā nomas saistību pārvērtēšanām. 
Iegādes vērtības tiesībām izmantot aktīvus ietver sevī summas no nomas saistībām, sākotnējām iegāde 
izmaksām, un nomas maksām, kas veiktas pirms nomas perioda sākuma, atskaitot jebkādus saņemtos 
nomas stimulus. Tiesības izmantot aktīvus tiek nolietotas vienmērīgi īsākajā no nomas perioda vai aktīva 
sagaidāmā lietošanas perioda laikā, sekojošā veidā: 
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• Telpas un zemes  2 - 10 gadi 

• Mākoņpakalpojumi 5 gadi 

• Transporta līdzekļi 2 gadi 
 
Uz tiesībām izmantot aktīvus attiecas arī vērtības zuduma novērtēšana. Ja gadījumā pastāv norādes par 
vērtības zudumu, jebkura nemateriālā aktīva atlikusī vērtība tiek izvērtēta un samazināta atbilstoši tās 
atgūstamai vērtībai, kas ir augstākā no tiesību izmantot aktīvu pārdošanas cenas un lietošanas vērtības, 
atzīstot vērtības samazinājumu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Vērtības samazinājuma 
novērtēšana tiek veikta katra pārskata perioda beigās. 
 

ii) Nomas saistības  
Nomas uzsākšanas datumā koncerns atzīst nomas saistības, kuras tiek novērtētas kā tagadnes vērtība 
visiem nomas maksājumiem, kuri tiks veikti visā nomas periodā. Nomas maksājumi ietver sevī fiksētas 
maksas (tai skaitā, pēc būtības fiksētus maksājumus) atskaitot jebkādus saņemamos nomas stimulus, 
mainīgos nomas maksājumus, kas atkarīgi no indeksa vai likmes, un summas, kuras sagaidāms, ka būs 
jāmaksā atbilstoši atlikušās vērtības garantijai.  
 
Mainīgie nomas maksājumi, kas nav atkarīgi no indeksa vai likmes, tiek atzīti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā kā izdevumi tajā periodā, kurā notikums vai apstāklis, kas izraisa maksājumu, iestājas.  
Aprēķinot nomas maksājumu tagadnes vērtību, Koncerns izmantoja abas metodes – procentu likmes, kas 
ir ietvertas nomā un koncerna pielīdzināmo aizdevumu likmi nomas uzsākšanas datumā tajos gadījumos, 
kuros procentu likmi nomas darījumā nav iespējams viegli noteikt. Pēc uzsākšanas datuma nomas 
saistību vērtība tiek palielināta, lai atspoguļoti procentu maksu uzkrāšanos un tiek samazināta par 
veiktajiem nomas maksājumiem. Papildus, nomas saistību atlikusī vērtība tiek pārvērtēta, ja gadījumā 
iestājas izmaiņas nomas periodā vai izmaiņas nomas maksājumos piem., izmaiņas nākotnes 
maksājumos, kas iestājas indeksa vai likmes maiņas rezultātā, kuri ietekmē nomas maksas apmērus). 
Koncerna nomas saistības tiek iekļautas pie aizņēmumiem (skatīt 11. piezīmi). 
 

iii) Pielīdzināmo aizdevumu likme 
Vairākumā gadījumu nomas līgumiem Koncernam nav iespējams uzreiz tiešā veidā noteikt nomā iekļauto 
procentu likmi, tādēļ tas izmanto pielīdzināmo aizdevuma likmi, lai novērtētu nomas saistības. 
Pielīdzināmā aizdevuma likme ir procentu likme, kuru Koncernam būtu jāmaksā, lai aizņemtos naudas 
līdzekļus uz līdzīgu periodu, ar līdzīgu nodrošinājumu, tādā apjomā kā nepieciešams, lai iegādātos 
līdzīgas vērtības aktīvu kā tiesības izmantot aktīvu līdzīgos ekonomikas apstākļos. Tādējādi, pielīdzināmā 
aizdevuma likme atspoguļo to, ko Koncernam “būtu jāmaksā”, kas nozīmē veikt aplēses, situācijā, kad 
viegli novērojamas likmes nav pieejamas vai arī tās ir jāpielāgo, lai atspoguļotu nomas periodu vai citus 
nosacījumus. Koncerns nosaka pielīdzināmo aizdevuma likmi izmantojot novērojamus ievades datus 
(tādus kā tirgū pieejamās procentu likmes) un veic atsevišķus vērtējumus (piem., Koncerna paša 
kredītreitings, nomas periods). 
 

iv) Īstermiņa un zemas vērtības aktīvu nomas  
Koncerns piemēro īstermiņa nomu atzīšanas atbrīvojumu īstermiņa nomām telpai un zemei (t.i., tām 
nomām, kuru nomas periods ir 12 mēneši vai mazāk no nomas uzsākšanas datuma un kuras neietver 
aktīva atpirkšanas iespējamību). Koncerns piemēro arī atzīšanas atbrīvojumu nomām ar zemu aktīvu 
vērtību attiecībā uz atsevišķām nekustamā īpašuma daļām un zemi, kura tiek uzskatīta ar zemu vērtību. 
Nomas maksājumi īstermiņa nomām un zemas aktīvu vērtības nomām tiek atzīti kā izdevumi vienmērīgi 
visa nomas perioda laikā. 

 
v) Īstermiņa un zemas vērtības aktīvu nomas  

Koncerns pielietoja atbrīvojumu attiecībā uz nomas izmaiņu uzskaiti nomas atvieglojumiem, kas veidojās 
tiešas Covid-19 pandēmijas seku rezultātā. Koncerns izvēlējās nevērtēt vai ar Covid-19 saistības nomas 
atvieglojumi no iznomātāja puses ir nomas izmaiņa un uzskaitīja izmaiņas nomas maksājumus, kas bija 
tiešs Covid-19 rezultāts, uzskatot tās par izmaiņām, kas nav nomas līgumu izmaiņas. 
 
Koncerns ir iznomātājs  
Nomas, kurā koncerns nenodod būtībā visus riskus un labumus līdzīgi kā aktīvu īpašumtiesību gadījumā, 
tiek klasificētas kā operatīvās nomas. Nomas ieņēmi tiek uzskaitīti vienmērīgi visa nomas perioda laikā 
un tiek iekļauti ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ņemot vērā to operatīvās darbības dabu.  
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(m) Krājumi 
Krājumi tiek novērtēti pēc zemākās no iegādes izmaksām vai aplēstās neto pārdošanas vērtības. Iegādes 
vērtību nosaka, izmantojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi krājumiem, kurus var savstarpēji 
aizstāt. Krājumiem, kurus nevar savstarpēji aizstāt, tiek piemērota konkrētās identifikācijas izmaksu 
metode. Neto pārdošanas vērtība ir parastās uzņēmējdarbības gaitā aplēstā pārdošanas cena, no kuras 
atskaitītas aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas.  
 
 
Koncerns veic aplēses neto pārdošanas vērtības noteikšanai, lai aprēķinātu zaudējumus no krājumu 
vērtības samazināšanās. Parasti krājumu vērtību līdz to neto realizācijas vērtībai nosaka individuāli 
katram postenim, taču, ja tas nav iespējams tiek izmantota vēsturiskā pieredze attiecībā uz iespējamiem 
zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās. 
 
(n) Līgumu aktīvi (Nākamo periodu izmaksas no līgumiem ar klientiem / Saņemtie avansi) 
Līguma aktīvs ir uzņēmuma tiesības uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, ko uzņēmums 
ir nodevis klientam. Ja Koncerns veic darbību, nododot preces vai pakalpojumus klientam, pirms klients 
samaksā atlīdzību vai pirms maksājuma termiņš ir iestājies, uzņēmums uzrāda līgumu kā līguma aktīvu, 
kas ir atkarīgs no papildus nosacījuma (kas nav pagājušais laiks). Koncerns uzskaita nākamo periodu 
izmaksas no līgumiem ar klientiem, kas atspoguļo līgumu iegūšanas izmaksas, kā arī saņemtos avansu 
par precēm un pakalpojumiem. 
 
(o) Līgumu saistības (Saņemtie avansi no klientiem / Nākamo periodu ieņēmumi)  
Līgums saistības ir Koncerna pienākums klientam nodot preces vai pakalpojumus, par kuriem Koncerns 
jau ir saņēmis atlīdzību (vai par ko pienākas atlīdzības summa) no klienta. Līgumu saistības tiek atzītas 
ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad Koncerns veic savus līguma izpildes pienākumus.   
 
Pārsvarā Koncerns saņem vienīgi īstermiņa avansa maksājumus no klientiem, kas nepārsniedz 12 
mēnešu periodu. Tomēr dažkārt Koncerns var saņemt arī ilgtermiņa avansa maksājumus par atsevišķiem 
pakalpojumiem. Šāda veida maksājumus Koncerns uzskaita Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā (līgumu 
saistības no līgumiem ar klientiem) un atzīst pakāpeniski ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā visa 
līguma darbības laikā.  
 
(p) Parādi piegādātājiem 
Kreditoru parādu summas sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, un turpmāk tiek uzrādītas 
amortizētajās izmaksās, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi. Kreditoru parādu uzskaites vērtība 
aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību, ja apmaksas termiņš ir salīdzinoši īss.  

 
(q) Iespējamie aktīvi un saistības  
Iespējamie aktīvi netiek atzīti finanšu pārskatā, bet informācija tiek atklāta piezīmē, ja ekonomisko labumu 
ieplūšana ir varbūtēja. Iespējamās saistības finanšu pārskatā netiek atzītas. Informācija par iespējamām 
saistībām tiek atklāta piezīmē, izņemot gadījumus, kad ekonomiskos labumus ietverošu resursu 
aizplūšanas iespēja ir niecīga.  
 
(r) Darbinieku labumi 
(i) Darbinieku īstermiņa labumi 
Darbinieku īstermiņa labumi tiek atzīti izmaksās tajā pārskata periodā, kad darbinieks ir veicis darbu. 
Labumi ietver algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas, apmaksātu atvaļinājumu un citus 
labumus. 
 
(ii) Pensiju fonds 
Koncerna sabiedrības ir izveidojušas noteiktu iemaksu pensiju fondu. Noteiktu iemaksu plāns ir 
pēcnodarbinātības pabalstu plāns, saskaņā ar kuru Sabiedrības veic noteiktas iemaksas atsevišķā fondā 
un tām nebūs juridiska vai prakses radīta pienākuma veikt turpmākas iemaksas, ja fondam nav 
pietiekamu aktīvu, lai finansētu visus darbinieku pabalstus par darbinieku darbu pārskata periodā un 
iepriekšējos periodos.  
 
Iemaksas pensiju fondā tiek veiktas, balstoties uz individuālu darbinieka izvēli Koncerna noteiktu labumu 
ietvaros. Maksājumi fiksēta ieguldījuma pensiju fondā tiek uzskaitīti izdevumos tajā periodā, kad 
attiecīgais darbinieks ir sniedzis darba līgumā paredzētos pakalpojumus. 
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Koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds akciju. Tā kā Koncerns ir tikai formāls tā 
akcionārs, ieguldījums pensiju fonda akciju kapitālā tika norakstīts izdevumos izveidošanas brīdī, jo tas 
neatbilst aktīva atzīšanas kritērijiem un ar pensiju fonda darbību saistītie riski un ieguvumi attiecas tikai 
uz pensiju plāna dalībniekiem - Koncerna darbiniekiem. 
 
(s)  Ienākuma nodokļi  
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likums” izmaiņām juridiskām personām nav jāmaksā ienākuma nodoklis par gūto peļņu. Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis tiek maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Tādējādi Latvijā starp aktīvu 
vērtību, kas noteikta nodokļu aprēķina vajadzībām, un grāmatvedības uzskaites vērtību neveidojas 
nekādas atšķirības, no kurām izrietētu atliktā ienākuma nodokļa aktīvi vai saistības individuālajos 
uzņēmum finanšu pārskatos. Sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota 20% nodokļu likme 
no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām.  
 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā 
izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās 
peļņas objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros. Pirms dividenžu izsludināšanas 
nekādi uzkrājumi uzņēmumu ienākumu nodoklim par dividenžu izmaksu netiek atzīti, bet informācija par 
iespējamām saistībām tiek sniegta konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. 
 
(t) Atliktā nodokļa aktīvi un saistības  
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot saistību metodi visām pagaidu starpībām starp aktīvu un 
saistību vērtībām, kas tika izmantotas nodokļu aprēķiniem, un to vērtību grāmatvedības uzskaitē. Lai 
noteiktu atliktā nodokļa aktīvu un saistību apmēru, tiek izmantotas nodokļu likmes, kas sagaidāmas 
periodos, kad attiecīgais aktīvs izmantots vai saistības nokārtotas, pamatojoties uz bilances datumā 
noteiktajām nodokļu likmēm. Atliktā nodokļa aktīvus atzīst, ja pastāv varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli 
apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības. Atliktā nodokļa aktīvus pārbauda 
katra pārskata gada beigās un samazina, ja vairs nav ticams, ka tiks realizēti ar tiem saistītie nodokļu 
atvieglojumi. 
 
Atlikto ienākuma nodokli aprēķina pagaidu starpībām, kas rodas no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, 
asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos, izņemot, ja pagaidu starpību reversēšanas laiks var tikt 
kontrolēts un ir ticams, ka tuvākajā nākotnē pagaidu starpības neizlīdzināsies. Skatīt arī papildus 
informāciju attiecībā uz atlikto nodokli no peļņas no asociētā uzņēmuma sadaļā (d) Aplēses un 
pieņēmumi. 
 
(u) Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 
Koncerns darbojas vairākās uzņēmējdarbības jomās sniedzot datu, interneta, televīzijas un 
telekomunikāciju, IT, datu centru, būvniecības, TV satura veidošanas, elektroenerģijas tirdzniecības, 
reklāmas un apmācību pakalpojumus, kā arī IT iekārtu tirdzniecību. Pakalpojumi un iekārtas tiek 
piedāvātas gan atsevišķi identificējamos līgumos ar pircējiem, gan arī kopā piedāvājot tos komplektos. 
 

i) Pakalpojumu sniegšana 
Koncerns sniedz dažāda veida pakalpojumus, no kuriem lielākā ieņēmuma daļa tiek saņemta no 

datu, interneta televīzijas un elektronisko sakaru (fiksētās balss) pakalpojumiem. Šie pakalpojumi tiek 
pārdoti atsevišķi (vairākums gadījumu) vai arī retos gadījumos vienā līgumā kopā ar citu pakalpojumu 
vai iekārtas pārdošanu klientam. Darījuma cenas iedalījums uz izpildes pienākumiem tiek veikts 
balstoties uz savrupām pārdošanas cenām.  

 

• Ieņēmumi no Datu, interneta, televīzijas un elektronisko sakaru pakalpojumiem 
Datu, interneta, televīzijas un elektronisko sakaru pakalpojumi tiek sniegti klientiem laika gaitā, 
ņemot vērā, ka klients vienlaicīgi saņem un patērē iegūtos labumus. Ieņēmumu uzskaite tiek veikta 
šāda veida pakalpojumiem, uzskaitot atsevišķi katru līgumu ar klientu. Vienīgais darījumu veids, 
kura ietvaros, ieņēmumi tiek atzīti uz līgumu portfeļa pamatam, ir virszemes televīzijas pakalpojumu 
sniegšana gadījumos, kad klients iegādās šo pakalpojumu virszemes televīzijas priekšapmaksas 
koda veidā. Šajā gadījumā ieņēmumi tiek atzīti finanšu uzskaitē pēc faktiski izmantoto pakalpojumu 
dienu skaita visiem priekšapmaksas kodu lietotājiem kopā. Uzskaitē neveidojas nekādas starpības 
salīdzinājumā ar situāciju, ja ieņēmumu uzskaite tiktu veikta katram individuālam līgumam ar klientu. 
Atlaides: Klients var saņemt atlaidi par preču vai pakalpojumu komplekta iegādi, gadījumos, ja 
līgumā apsolīto preču vai pakalpojumu savrupā pārdošanas cena pārsniedz līgumā apsolīto 
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atlīdzību. Pārsvarā Koncerns piešķir atlaidi proporcionāli visiem līgumiskajiem izpildes 
pienākumiem. Atlaides proporcionāla piemērošana minētajos apstākļos ir sekas tam, ka Koncerns 
iedala darījuma cenu katram izpildes pienākumam, balstoties uz pamatā esošo atšķirīgo preču vai 
pakalpojumu attiecīgajām savrupajām pārdošanas cenām. Koncerns var piešķirt atlaidi pilnībā 
vienam vai vairākiem, bet ne visiem līgumiskajiem izpildes pienākumiem, tajos gadījumos, kad 
uzņēmums regulāri atsevišķi pārdod katru līgumā ietverto atšķirīgo preci vai pakalpojumu. 
 

• Ieņēmumi no celtniecības un IT pakalpojumu sniegšanas  
Celtniecības projektos un IT programmatūras izstrādes projektos Koncerns atzīst pakalpojumu 
ieņēmumus, ņemot vērā progresu virzībā uz izpildes pienākumu. Koncerns izmanto resursu metodi, 
lai novērtētu progresu virzībā uz izpildes pienākuma pilnīgu īstenošanu. Parasti līguma rezultātu var 
ticami aplēst, kā rezultātā ar šādu līgumu saistītus ieņēmumus un izmaksas atzīst apvienotajā 
ienākumu pārskatā attiecīgi par ieņēmumiem un izdevumiem, ņemot vērā līgumdarba izpildes 
apjomu procentos pārskata perioda beigu datumā. Ja gadījumā ilgtermiņa līguma rezultātu nav 
iespējams ticami aplēst, ieņēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā radušās ar līgumu saistītās 
izmaksas, kuras iespējams atgūt, un gaidāmo peļņu neatzīst. Gaidāmie zaudējumi no līguma uzreiz 
tiek atzīti par izdevumiem konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā. 
Garantiju pienākumi: Celtniecības un programmatūras izstrādes projektos Koncerns izdala garantiju 
saistību pienākumus kā atsevišķu izpildes pienākumu un atsevišķi uzskaita plānotās izmaksas, 
kuras radīsies garantiju periodā, kas noteikts līgumos ar klientiem. Programmatūras izstrādes 
projektos Koncerns attiecina daļu no līguma atlīdzības kā garantiju ieņēmumus un uzskaita tos 
nākamo periodu ieņēmumos (līgumu saistības no līgumiem ar klientiem). Celtniecības projektos 
Koncerns atzīst pilnu līguma atlīdzības summu projekta pabeigšanas brīdī, bet, savukārt, finanšu 
stāvokļa pārskatā tiek veidotas uzkrātās saistības nākotnes garantijas izmaksām. 
 
 

• Ieņēmumi no elektrības pakalpojumiem  
Galvenā uzņēmuma vai Aģenta nosacījumu apsvērumi: Pārsvarā Koncerns pakalpojumu sniegšanā 
darbojas kā galvenais uzņēmums, tomēr pastāv atsevišķi pakalpojumu veidi, kur Koncerna loma 
darījumos ir Aģenta pakalpojumu sniegšana attiecībā uz kādu no līguma sastāvdaļām. Būtiskākais 
šāda veida pakalpojums ir elektroenerģijas tirdzniecība Koncerna klientiem, kur Koncerns darbojas 
kā galvenais uzņēmums attiecībā tikai uz elektrības kā preces tirdzniecību. Otrai daļai, kas saistīta 
ar  elektrības pakalpojuma piegādi klientam un OIK (obligātās iepirkuma komponentes apmaksas 
iekasēšanu), Koncerns darbojas kā aģents, kā rezultātā neuzrāda šīs elektrības piegādes un OIK 
summas kā ieņēmumus un pašizmaksu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šīs summas tiek uzrādītas 
neto vērtībā. 
 

ii) Preču pārdošana 
Līgumos ar klientiem, kur preču pārdošana ir parasti sagaidāma kā vienīgais izpildes pienākums vai arī 
preču / iekārtu pārdošana izdalīta kā atsevišķa darījuma daļa, ieņēmumu atzīšana tiek veikta konkrētā 
brīdī, kad kontrole pār aktīvu tiek nodota klientam. Parasti tas tiek veikts preču fiziskas piegādes brīdī.  
 
Līgumos ar klientiem, kur preču nodošana tiek veikta kā integrēta risinājuma sastāvdaļa, Koncerns 
individuāli izvērtē darījuma būtību, nosakot vai līgums vai tā sastāvdaļa ir noma vai ietver nomas 
elementus. Pārsvarā gadījumos veidojas ilgtermiņa ieguldījumi pakalpojumu uzsākšanas 
nodrošināšanai, kuri tiek atzīti Koncerna pamatlīdzekļu sastāvā un tiek amortizēti attiecīgo pamatlīdzekļu 
lietderīgās kalpošanas laikā.  
 

• Ieņēmumi no IT preču pārdošanas 
Vairums no Koncerna ieņēmumiem no preču pārdošanas ir IT preču pārdošana mazumtirdzniecībā 
Koncerna veikalos un e-veikalā. Preces tiek pārdotas privātiem klientu un biznesa klientiem gan 
norēķinoties uzreiz (preču nodošanas brīdī), kā arī uz atliktiem maksājumu nosacījumiem.  
 
Tiesības uz preču atgriešanu / Atmaksas saistības: Saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām, 
interneta veikalos pārdotajām precēm ir noteikts 14 dienu periods, kura laikā pircējs var atgriezt 
preci pārdevējam. Koncerns regulāri izvērtē atgriešanas apjomus un secina, ka tie nav nozīmīgi un 
ir vienmērīgi sadalīti. Ja Koncerns novērtētu, ka nozīmīgs apjoms no atlīdzības, kas saņemta no 
pircējiem tiks atgriezta atpakaļ pircējiem, Koncerns sāktu uzskaitīt atgriezto preču aktīvu un saistību 
no šādiem līgumiem.  
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Pārdoto preču garantijas saistības: Koncerns regulā izvērtē līgumus ar klientiem attiecībā uz preču 
pārdošanu attiecībā uz garantiju termiņiem. Koncerns parasti nodrošina garantijas vispārīgiem 
bojājumu remontiem kas pastāvēja pārdošanas brīdī, atbilstoši likumdošanas prasībām. Pārskata 
periodā visos gadījumos, kad klientam ir pārdota prece Koncerns nodrošina preču garantiju tikai 
tādā apmērā, kā ir saņēmis preču garantiju no preču ražotāja. Tādā veidā Koncernam netiek radītas 
papildus izmaksas no preču atgriešanas.  
 

iii) Nozīmīga finansējuma komponente:  
Koncerns izvērtē un nosaka vai līgumos ar klientiem pastāv būtiska finansējuma komponente. Būtiska 
finansējuma komponente tika noteikta līgumos, kuros tiek veikta IT iekārtu pārdošana un kuros kopējais 
apmaksas periods klientiem ir ilgāks par vienu gadu. Šiem līgumiem daļa no kopējās darījuma atlīdzības 
summas, kuru paredzēts saņemt no klienta, tiek attiecināta uz procentu ieņēmumiem finanšu uzskaitē. 
Procentu ieņēmumi tiek aprēķināti un atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot efektīvo procentu 
likmi visa līguma perioda laikā, kurā klients veic atlīdzības samaksu ar dalīto maksājumu (skatīt piezīm i 
(d) “Aplēses un pieņēmumi” sadaļā). Procentu ieņēmumi kā finansēšanas komponente un no Preču 
pārdošanas ieņēmumiem pārskata periodā ir atspoguļoti kopā ar saņemto atlīdzību par preču pārdošanu 
jeb Ieņēmumiem no klientiem, un uzkrātie procenti ieņēmumi, kas attiecas uz nākamiem periodiem, tiek 
atzīti finanšu stāvokļa pārskatā. 
Praktisku apsvērumu nolūkā Koncerns izvēlējies nepielāgot nozīmīga finansēšanas komponenta 
ietekmei tās līgumu summas, kur uzņēmums sagaida, ka līguma sākumā laikposms starp brīdi, kad 
uzņēmums nodod apsolīto preci vai pakalpojumu klientam, un brīdi, kad klients samaksā par minēto 
preci vai pakalpojumu, būs viens gads vai mazāk. 

 
iv) Līgumu iegūšanas papildus izmaksas / Klientu piesaistīšanas izmaksas 

Koncerna dīleriem un aģentiem izmaksātās komisijas par privāto klientu piesaisti, kuras nebūtu radušās, 
ja jauns līgums ar klientu netiktu noslēgts, Koncerns uzskaita kā aktīvu finanšu stāvokļa pārskatā un atzīst 
izmaksās visa līguma ar klientu darbības laikā. Līgumu iegūšanas darbības ietver jaunu klientu līgumu 
noslēgšanu vai jaunu pakalpojumu līgumu noslēgšanu esošajiem klientiem. Šīs izmaksas tiek uzkrātas 
aktīvos “Nākamo periodu izmaksu” postenī un tiek amortizētas trīs gadu laikā, kas noteikts balstoties uz 
klienta dzīves ciklu, kā arī ņemot vērā papildus Vadības aplēses attiecībā uz nākotnes riskiem klientu 
mainības jomā. Pastāv arī vairāki stimuli, kas tiek piedāvāti jaunajiem klientiem veicināšanas kampaņu 
laikā gadījumos, kad tiek slēgti fiksēta termiņa pakalpojumu līgumi, kas tiek uzskaitīt kā līgumu iegūšanas 
izmaksas postenī “Nākamo periodu izmaksas”. Šīs izmaksas tiek amortizētas fiksētā līguma perioda 
laikā.  
 
Koncernam rodas arī personāla izmaksas jaunu klientu līgumu noslēgšanas gadījumā, kas tiek 
izmaksātas Koncerna darbiniekiem kā atalgojuma mainīgā daļa vai prēmija. Šīs izmaksas Koncerns 
neuzskata par papildus izmaksām, kas nebūtu bijušas, ja līgums netiktu noslēgts, jo tās atspoguļo tikai 
personāla atalgojuma vadības un darbinieku motivācijas pieeju (ja netiktu maksāta šī mainīgā daļa, 
Koncerns pārstrukturētu šo mainīgu atalgojuma daļu kā fiksēto atalgojuma daļu, attiecīgi jau sākotnēji 
atalgojuma noteikšanas brīdī tiek paredzēts, ka Koncernam radīsies mainīgās atalgojuma izmaksas).  

 
(v) Valsts dotācijas 
Valsts dotācijas, kuras var saņemt kā kompensāciju par jau esošiem izdevumiem vai zaudējumiem, tiek 
atzītas ienākumos tajā periodā, kurā rodas tiesības dotāciju saņemt. Papildu informācija sniegta 
1. piezīmes 6. sadaļā. 
 
(w) Peļņa par vienu kapitāla daļu 
Peļņa par vienu kapitāla daļu ir aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu ar vidējo apgrozībā esošo parasto 
kapitāla daļu skaitu pārskata gadā. Vidējais apgrozībā esošo parasto daļu skaits tiek koriģēts, ņemot vērā 
laika svara faktoru. 

 
(x) Dividendes 
Dividendes tiek atzītas Koncerna finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Koncerna dalībnieku pilnsapulce 
apstiprina dividenžu izmaksu. 
 
(y) Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma 
Finanšu pārskatā atzītās summas tiek koriģētas, ņemot vērā notikumus pēc pārskata perioda beigu 
datuma, kuras par Koncernu dod papildu informāciju, kas pastāvēja uz pārskata perioda beigu 
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sastādīšanas datumu (koriģējošie notikumi). Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma, kuri netiek 
uzskatīti par koriģējošiem, tiek atspoguļoti finanšu pārskata piezīmē, ja tie ir būtiski. 
 
(z) Patiesā vērtība 
Piemērojot Koncerna uzskaites politiku, ir nepieciešams veikt gan finanšu, gan nefinanšu aktīvu un 
saistību patiesās vērtības aprēķinu. Informācija par pieņēmumiem, kuri izmantoti patiesās vērtības 
noteikšanā, atklāta attiecīgo aktīvu un saistību atbilstošajās finanšu pārskata piezīmēs.  
 
Īstermiņa finanšu aktīvu un saistību uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību. Pārējo finanšu 
instrumentu patiesā vērtība tiek noteikta, diskontējot prognozētās naudas plūsmas, izmantojot atbilstošas 
pašreizējās tirgus procentu likmes, kas pieejamas perioda beigās. Procentus nesošiem parādiem tiek 
piemērotas tirgus procentu likmes un tiek uzskaitīts, ka šo posteņu uzskaites vērtība atbilst to patiesajai 
vērtībai.  
 
Visi aktīvi un saistības, kuri tiek novērtēti vai uzrādīti patiesajā vērtībā finanšu pārskatos, tiek iedalīti 
atbilstoši patiesās vērtības hierarhijai, ņemot vērā zemāko no iespējamiem ievades datiem, kas ir būtisks 
patiesās vērtības novērtēšanai kopumā, un tā ir sekojoša: 
 

1. Līmenis - Kotētās (nepielāgotās) tirgus cenas aktīvos tirgos identiskiem aktīviem vai saistībām; 
2. Līmenis - Novērtēšanas metode, kurā zemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski patiesās vērtības 

noteikšanai, ir tiešā vai netiešā veidā novērojami; 
3. Līmenis – Novērtēšanas metode, kurā zemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski patiesās 

vērtības noteikšanai, nav novērojami.  
  

(aa) Naudas plūsmas riska ierobežošana 
Tet risku ierobežošanas uzskaiti piemēro tikai tādiem darījumiem, kam ir augsta realizācijas iespējamības 
pakāpe. Risku ierobežošanas dokumentācija ietver risku ierobežošanas instrumenta un risku 
ierobežošanai pakļautā darījuma mijiedarbības pamatprincipus; tā arī fiksē risku vadības mērķus, nosaka 
risku ierobežošanai pakļauto darījumu realizācijas stratēģiju, kā arī norāda, vai attiecīgais risku 
ierobežošanas instruments ir pietiekami efektīvs, lai garantētu riska ierobežošanai pakļautā darījuma 
naudas plūsmas izmaiņu kontroli.   
 
Tā risku ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības spēkā esošo izmaiņu daļa, kas ir atbilstoši norādīta 
un uzskatīta par naudas plūsmas risku ierobežojošu instrumentu, tiek atzīta pārējos pārskata gada 
ienākumos. Uz neefektīvo daļu attiecinātā peļņas vai zaudējumu daļa tiek nekavējoties atzīta konsolidētā 
apvienotā ienākumu pārskatā.  
 
Pašu kapitālā uzkrātā risku ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve tiek pārklasificēta par peļņu 
vai zaudējumiem tajā periodā, kura laikā risku ierobežotā pozīcija ietekmē operatīvo izmaksu posteņus 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā (piemēram, kad tiek realizēts tāds plānotais pirkums, kas ir pakļauts risku 
ierobežošanai).  
 
Taču, ja risku ierobežošanai pakļautā plānotā darījuma realizācijas rezultātā rodas ne-finanšu aktīvs 
(piemēram, krājumi vai pamatlīdzekļi), pašu kapitālā uzkrātā nākošo periodu peļņas vai zaudējumu daļa 
tiek pārklasificēta no pašu kapitāla un iekļauta aktīva sākotnējā vērtībā. Nākošo periodu uzkrājumu 
summas tiek attiecīgi atzītas vai nu par krājumu pārdoto preču pašizmaksu, vai arī pamatlīdzekļu 
nolietojumu.  
 
Kad risku ierobežošanas instruments tiek vai nu pārdots, vai ir beidzies tā termiņš, vai arī tad, ja risku 
ierobežošana neatbilst risku ierobežošanas uzskaites kritērijiem, pašu kapitālā uzkrātā peļņas vai 
zaudējumu daļa tiek atzīta vienlaikus ar plānotā darījuma atzīšanu konsolidētā apvienotā ienākumu 
pārskatā. Ja ir sagaidāms, ka plānotais darījums vairs netiks realizēts, pašu kapitālā uzkrātā peļņas vai 
zaudējumu daļa tiek nekavējoties pārklasificēta no pašu kapitāla uz konsolidēto apvienoto ienākumu 
pārskatu. 
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1. PIEZĪME 
IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

   
Ieņēmumi no TV, datu un Interneta pakalpojumiem 98 669 102 788 
Ieņēmumi no elektronisko sakaru pakalpojumiem (1) 18 653 20 418 
Ieņēmumi no IT pakalpojumiem un IT iekārtu pārdošanas (2) 46 363 44 205 
Ieņēmumi no tīklu būvniecības un tīklu uzturēšanas pakalpojumiem (3)  45 183 36 501 
Ieņēmumi no elektrības tirdzniecības pakalpojumiem (4)                                                                    33 234 10 242 
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem un citiem līgumiem ar klientiem (5) 9 429 6 271 

Kopā Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 251 531 220 425 
   
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem (6) 1 354 1 858 
Valsts dotācijas – atlīdzība par zaudējumiem (7)  368 361 

Kopā 253 253 222 644 

 
 (1) Ieņēmumos no elektronisko sakaru pakalpojumiem ietverti visi ieņēmumi no balss pakalpojumiem 
vietējā un starptautiskā sakaru tīklā, no ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no 
starpsavienojumiem ar vietējiem un ārzemju elektronisko sakaru operatoriem, pārraides tilpuma un līniju 
nomas.  
 
(2) Ieņēmumos no IT pakalpojumiem un IT iekārtu pārdošanas iekļauti procentu ieņēmumi 1 436 tūkstoši 
EUR, kas aprēķināti diskontējot parādus no IT preču pārdošanas ar būtisku finansēšanas komponenti 
(2020. gadā: 1 510 tūkstoši EUR). 
 
(3) Ieņēmumos no tīklu būvniecības un tīklu uzturēšanas pakalpojumiem ietverti ieņēmumi par 
pakalpojumiem Latvijā 14 694 tūkstoši EUR un Vācijā 30 489 tūkstoši EUR. 
 
(4) Ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības pieauguši 2021. gadā pret 2020. gadu, jo ir būtisks 
pieaugums pakalpojumu klientu skaitā un biržas cenā.  
 
(5) Ieņēmumos no citiem pakalpojumiem un citiem līgumiem ar klientiem ietverti ieņēmumi par satura, 
reklāmas, apmācību pakalpojumiem, soda naudas par laikā nesamaksātiem klientu rēķiniem.  
 
(6) Ieņēmumos no nomas pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no ilgtermiņa nomas līgumiem par nekustamā 
īpašuma iznomāšanu. Nomas maksājumi ietver fiksētas cenas maksājumus par iznomātām telpām.  
 
(7) Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu 
nosaka un universālā pakalpojuma saistības (UPS) elektronisko sakaru komersantam uzliek Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumiem Tet tika uzliktas universālā pakalpojuma saistības - jānodrošina personām ar invaliditāti 
noteiktas maksas atlaides.  
 
2021. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja UPS kompensējamo zaudējumu 
summu par 2020. gadu 368 tūkstošu EUR apmērā. Kompensējamā zaudējumu summa tika aprēķināta 
saskaņā ar SPRK izstrādātu metodoloģiju. Summa tiek iekļauta konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā 
brīdī, kad tiek saņemts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums. Apstiprinātā summa tika 
atzīta ienākumos konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā par 2021. gadu. UPS kompensējamo 
zaudējumu summu par 2019. gadu 361 tūkstošu EUR apmērā tika atzīta ieņēmumos peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 2020. gadā. 
 
Par 2021. gadu universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radušās kompensējamās tīrās 
izmaksas netiek atzītas ienākumos periodā uz kuru tās attiecas, jo līdz finanšu pārskata apstiprināšanas 
dienai nebija iespējams veikt precīzu UP saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinu, tā kā galējais 
apstiprinātais kompensējamo izmaksu apmērs ir pilnībā atkarīgs no Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas lēmuma. 
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1. PIEZĪME 
IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI (turpinājums) 
 

i.  Ieņēmumu atzīšanas laiks 
 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Preces un pakalpojumi, kas tiek nodoti konkrētā laika brīdi 36 896 33 208 

Preces un pakalpojumi, kas tiek nodoti laika periodā 214 635 187 217 

Kopā 251 531 220 425 

 
ii. Līgumu aktīvi no līgumiem ar klientiem 
 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Ilgtermiņa debitori no līgumiem ar klientiem (piezīme nr.13)  7 525 7 169 

Pircēju un pasūtītāju parādi (piezīme nr.15) 38 199 32 470 

Uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (piezīme nr.15) 17 697 8 345 

Nākamo periodu izdevumi no līgumiem ar klientiem  1 250 1 112 

Kopā 64 671 49 096 

 
Nākamo periodu izmaksas sastāda izmaksas līgumu ar klientiem iegūšanai, kas veidojas no uzkrātām 
izmaksātām pārdošanas komisijas izmaksām.  
 
 

iii. Līgumu saistības 
 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

No klientu līgumiem saņemtie avansi (21. piezīme) 1 745 2 988 

Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ilgtermiņa daļa) (18. 
piezīme) 

3 336 3 556 

Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (īstermiņa daļa) (21. 
piezīme) 

2 771 1 461 

Uzkrājumi pakalpojumu garantijām (23. piezīme) 366 219 

Kopā 8 218 8 224 

 
 

  2021 2020 

  EUR’000 EUR’000 

Atlikums 1.janvārī  8 224 10 826 

Līgumu saistības pieaugums gada laikā  11 192 18 720 

Izpildīti līguma izpildes pienākumi gada laikā (iekļauti Peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā)  

 11 198 21 322 

Atlikums 31.decembrī  8 218 8 224 

iv. Izpildes pienākumi 
 

Darījuma cena, kas iedalīta atlikušajiem izpildes pienākumiem nākamajos gados ietver līgumus ar 
klientiem par tīklu būvniecības pakalpojumiem (izpildes pienākumi neizpildīti pilnībā vai daļēji) uz 2021. 
gada beigām sastāda 37 994 tūkst. EUR (uz 2020. gada beigām: ietverti līgumi ar klientiem par tīklu 
būvniecības un IT izstrādes pakalpojumiem (IT izstrādes pakalpojumu biznesa līnija tika pārdota pārskata 
gada laikā): 16 078 tūkst. EUR). Koncerns plāno, ka atlikušos izpildes pienākumus izpildīs 1 gada laikā. 

 
 

2. PIEZĪME 
PĀRĒJIE DARBĪBAS IENĀKUMI 
 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Guvumi no nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu pārdošanas 721 1 238 

Tīrā pelņa no meitas uzņēmuma pārdošanas - 2 302 

Kopā 721 3 540 
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2. PIEZĪME 
PĀRĒJIE DARBĪBAS IENĀKUMI (turpinājums) 
 
2020. gadā mātes uzņēmums SIA Tet pārdeva 100% piederošo meitas uzņēmumu SIA T2T, kura 
pamatdarbība bija programmatūru izstrāde un uzturēšana. Tīrā peļņa no meitas uzņēmuma pārdošanas 
grupai bija 2 302 tūkstoši EUR, bet neto naudas ieņēmumi bija 3 111 tūkstoši EUR.  
 
3. PIEZĪME 
PERSONĀLA IZMAKSAS 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Darba alga (pirms izmaksu kapitalizācijas, bez atlaišanas pabalstu 
summas)* 

(40 106) (40 987) 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (pirms izmaksu 
kapitalizācijas, bez atlaišanas pabalstu summas)** 

(9 453) (9 976) 

Atlaišanas pabalsti (719) (1 629) 
Iemaksas pensiju fondā (108) (94) 
Citi pabalsti (1 272) (1 304) 

 (51 658) (53 990) 
Izmaksas, kas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9. un 10.b piezīme) 8 464 8 897 

Kopā (43 194) (45 093) 
 

 2021 2020 

Darbinieku skaits gada beigās 1 700 1 524 
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits 1 674 1 618 

 
*Neto darba alga pēc izmaksu kapitalizācijas un ietverot atlaišanas pabalstu summas 2021.gadā bija 
32,225 tūkst. EUR (2020.gadā bija 33,412 tūkst. EUR). 
** Neto sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pēc izmaksu kapitalizācijas un ietverot atlaišanas 
pabalstu summas 2021.gadā bija 9,589 tūkst. EUR (2020.gadā bija 10,283 tūkst. EUR). 
 
Darba algas izmaksas samazinātas par izmaksām, kas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos 8 464 
tūkstoši EUR (2020. gadā 8 897 tūkstoši EUR).  
 
4. PIEZĪME 
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Tiešās pakalpojumu izmaksas* (109 770) (76 985) 
Elektroniskā sakaru tīkla tehniskās izmaksas (9 667) (9 690) 
Telpu uzturēšana un komunālie pakalpojumi (5 629) (5 054) 
Mārketinga un reklāmas izmaksas (4 513) (3 613) 
Maksājumi ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem (3 112) (2 662) 
Maksājumi vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem (2 018) (2 796) 
Administrācijas izmaksas (3 496) (2 768) 
IT izmaksas (1 936) (2 193) 
Transporta izmaksas (1 761) (1 650) 
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas (733) (1 839) 
Elektroenerģijas izmaksas pašu patēriņam (4 258) (3 472) 
Īstermiņa un zemas vērtības līgumu nomas maksājumi (784) (1 017) 
Norēķinu izmaksas (291) (322) 
Nekustamā īpašuma nodoklis (150) (178) 
Materiālu izmaksas - (84) 

 (148 118) (114 323) 
Izmaksas, kas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9. un 10.b piezīme) 727 746 

Kopā (147 391) (113 577) 

 
* Izmaiņas pret iepriekšējo gadu skaidrotas 1.piezīmes (4) punktā. 
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5. PIEZĪME 
FINANŠU IEŅĒMUMI 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Procentu ieņēmumi 9 17 
Neto zaudējumi/peļņa no valūtas kursa svārstībām 252 7 

Kopā 261 24 

 
Procentu ieņēmumi 9 tūkstošu EUR apmērā (2020. gadā – 17 tūkstoši EUR) gūti no naudas līdzekļu 
īstermiņa depozītiem. 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Procentu maksājumi - (51) 
Procenti par nomas saistībām (104) (109) 

Kopā (104) (160) 

 
 
6. PIEZĪME 
IENĀKUMA NODOKĻI 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas (6 868) (8 623) 
Atliktā ienākuma nodokļa saistības (3 237) (2 331) 

Kopā (10 105) (10 954) 

 
Grāmatvedības peļņas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze: 
 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 25% 25% 
   
Peļņa pirms nodokļiem  38 957 41 343 
Aprēķinātais ienākuma nodoklis  (9 739) (10 336) 
Nodokļu korekcijas par:   
  nodokļu efekts no peļņas, kas apliekama ar 0% 8 029 9 619 
  ienākuma nodokļa ietekme no pārskata gada sadalītās peļņas  (5 369) (8 680) 
  ienākum nodokļa ietekme no asociētā uzņēmuma iepriekšējā gada peļņas (3 231) (1 644) 
  citas korekcijas 205 87 

Kopā (10 105) (10 954) 
   
Efektīvā nodokļa likme (25.9)% (26.5)% 

 
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas: 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Atlikums pārskata gada sākumā (2 867) (678) 
Atliktais nodoklis no radniecīgo sabiedrību peļņas (1 108) (749) 
Atliktais nodoklis no asociētā uzņēmuma tīrās peļņas (3 231) (1 644) 
Iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā - 204 

Atlikums pārskata gada beigās (7 206) (2 867) 

 
Attiecībā uz atlikto nodokli, kas varētu veidoties no daļas no asociētā uzņēmuma peļņas un kurš nav 
atzīts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, skatīt Grāmatvedības politiku “Uzskaites un 
novērtēšanas metodes” (d) Aplēses un pieņēmumi. Pagaidu starpību summa, kas saistīta ar Koncerna 
ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās un par kurām finanšu pārskatā uzrādītajos periodos atliktā nodokļa 
izmaksas nav atzītas ir 1 914 tūkst. EUR (2020. gadā 1 554 tūkst. EUR). 
 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm, kuras tiktu izmaksātas no 2021 .gada peļņas nākotnē un 
kuras nav iekļautas pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ņemot vērā spēkā esošo likumdošanu, 
sastādītu 8 533 tūkst. EUR( 31.12.2020. 8 029 tūkst. EUR). 
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7. PIEZĪME 
PĀRĒJIE APVIENOTIE IENĀKUMI, KAS NĀKAMAJOS PERIODOS IR PĀRKLASIFICĒJAMI PEĻŅĀ 
VAI ZAUDĒJUMOS 
 

Pārējos apvienotos ienākumus 201 tūkst. EUR (2020.gadā 394 tūkst. EUR) pārskata gadā sastādīja 
ienākumi no izmaiņām naudas plūsmas risku ierobežošanas rezervē 186 tūkst. EUR (2020. gadā: 309 
tūkst. EUR) un daļa no asociētās sabiedrības SIA Latvijas Mobilais Telefons apvienotiem ienākumiem 15 
tūkst. EUR (2020. gadā 85 tūkst. EUR), kas atzīti saistībā ar aktuāriem guvumiem pēcnodarbinātības 
pabalstiem.  
Naudas plūsmas risku ierobežošanas rezerves atlikums uz 31.12.2021. sastādīja 12 tūkst. EUR (uz 
31.12.2020. - 174 tūkst. EUR). Uz 2021. gada beigām risku ierobežošanas instrumenta vērtība (valūtas 
darījumu vērtība) bija 2.320 milj. USD būtiskiem pamatlīdzekļu vai krājumu iegādes darījumiem ar augstu 
ticamības pakāpi (2020. gadā – 1.643 milj. USD).  
Plānoto darījumu realizācijas rezultātā radīsies ne-finanšu aktīvs (krājumi vai pamatlīdzekļi), kā rezultātā 
pašu kapitālā uzkrātā nākošo periodu peļņas vai zaudējumu daļa tiks pārklasificēta no pašu kapitāla un 
iekļauta aktīva sākotnējā vērtībā. Nākošo periodu uzkrājumu summas tiks attiecīgi atzītas krājumu 
pašizmaksas vai arī pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās.  
 
8. PIEZĪME 
PEĻŅA PAR VIENU KAPITĀLA DAĻU 

 2021 2020 

Gada peļņa (EUR ‘000) 28 852 30 389 
Parasto kapitāla daļu skaits  207 851 691 207 851 691 
Pamatpeļņa un koriģētā peļņa par vienu kapitāla daļu (EUR), rēķinot 
peļņu pret daļu skaitu 31.12.2021. 
 

0.14 0.15 

Tet valde, saskaņā ar Tet grupas dividenžu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā kārtībā, ierosina 
izmaksāt dividendēs dalībniekiem 100% no pieejamās sadalāmās peļņas. 
 
9. PIEZĪME 
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 
  

Preču 
zīmes 

Dator-
programmas un 

licences 

Dator-
programmu 
izveidošana 

 
 

Kopā 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

2019. gada 31. decembrī     

Iegādes vērtība 592 46 031 6 063 52 686 

Uzkrātā amortizācija un vērtības 
samazinājums (571) (36 260) - (36 831) 

Atlikusī vērtība  21 9 771 6 063 15 855 

     

Atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī  21 9 771 6 063 15 855 

Papildinājumi - - 11 300 11 300 

Nodoti ekspluatācijā 34 4 919 (4 953) - 

Izslēgti - (275) - (275) 

Amortizācija  (18) (4 432) - (4 450) 

Atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī 37 9 983 12 410 22 430 

2020. gada 31. decembrī     

Iegādes vērtība 94 49 560 12 410 62 064 

Uzkrātā amortizācija un vērtības 
samazinājums (57) (39 577) - (39 634) 

Atlikusī vērtība  37 9 983 12 410 22 430 

     

Atlikusī vērtība 2020. gada 31. decembrī  37 9 983 12 410 22 430 

Papildinājumi - - 14 059 14 059 

Nodoti ekspluatācijā - 17 785 (17 785) - 

Izslēgti pārskata gadā - (1) (176) (177) 

Pārklasifikācija - (10) - (10) 

Amortizācija  (16) (5 308) - (5 324) 

Atlikusī vērtība 2021. gada 31. decembrī 21 22 449 8 508 30 978 



TET KONCERNA 
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS 

 

 

 42  

      

2021. gada 31. decembrī     

Iegādes vērtība 94 63 340 8 508 71 942 

Uzkrātā amortizācija un vērtības 
samazinājums (73) (40 891) - (40 964) 

Atlikusī vērtība  21 22 449 8 508 30 978 

 
Datorprogrammas un licences sastāvā 2021. gadā būtisks pieaugums, jo iegādātas licences, kā arī 
izstrādātas jaunas informācijas tehnoloģiju sistēmas. 
 
Nemateriālo ieguldījumu papildinājumos ietvertas darbības izmaksas, kas tieši saistītas ar 
datorprogrammu izstrādi un ieviešanu un tiek kapitalizētas, balstoties uz šajos projektos ieguldīto darba 
stundu skaitu. Kopējo kapitalizēto izmaksu apjoms 2021. gadā bija 3,014 miljoni EUR (2020. gadā – 3,525 
miljoni EUR; 3. un 4.piezīme).  
 
10. PIEZĪME 
PAMATLĪDZEKĻI 
 

 
Zeme un 

ēkas 
Sakaru līnijas un 

būves 

Elektronisko 
sakaru 

iekārtas 

Pārējie 
pamat-
līdzekļi 

Nepabeigtās 
celtniecības 

objekti Kopā 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000  EUR’000 

2019. gada 31. decembrī       
Iegādes vērtība 34 951 313 336 272 395 45 113 19 713 685 508 

Uzkrātais nolietojums (20 660) (217 120) (245 757) (30 379) - (513 916) 

Atlikusī vērtība  14 291 96 216 26 638 14 734 19 713 171 592 

       

Atlikusī vērtība  
2019. gada 31. decembrī 

14 291 96 216 26 638 14 734 19 713 171 592 

Papildinājumi - - - - 20 811 20 811    

Nodoti ekspluatācijā 874 4 893 11 389 4 977 (22 133) - 

Izslēgti pārskata gadā (643) (10) (191) (371) -  (1 215) 

Nolietojums un vērtības 
samazinājums 

 
(1 414) 

 
(7 329) 

 
(11 298) 

 
(5 912) 

 
- 

 
(25 953) 

Atlikusī vērtība  
2020. gada 31. decembrī 

 
13 108 

 
93 770 

 
26 538 

 
13 428 

 
18 391 

 
165 235 

       
2020. gada 31. decembrī       

Iegādes vērtība 33 699 318 160 251 665 47 356 18 391 669 271 

Uzkrātais nolietojums (20 591) (224 390) (225 127) (33 928) - (504 036) 

Atlikusī vērtība  13 108 93 770 26 538 13 428 18 391 165 235 

       

Atlikusī vērtība  
2020. gada 31. decembrī 

13 108 93 770 26 538 13 428 18 391 165 235 

Papildinājumi - - - - 21 782 21 782    

Nodoti ekspluatācijā 515 3 659 11 030 8 014 (23 218) - 

Izslēgti pārskata gadā (540) (22) (62) (36) -  (660) 

Pārklasifikācija - - - 10 - 10 

Nolietojums un vērtības 
samazinājums 

 
(1 161) 

 
(6 757) 

 
(10 661) 

 
(6 319) 

 
- 

 
(24 898) 

Atlikusī vērtība  
2021. gada 31. decembrī 

 
11 922 

 
90 650 

 
26 845 

 
15 097 

 
16 955 

 
161 469 

       
2021. gada 31. decembrī       

Iegādes vērtība 32 719 321 670 207 538 51 556 16 955 630 438 

Uzkrātais nolietojums (20 797) (231 020) (180 693) (36 459) - (468 969) 

Atlikusī vērtība  11 922 90 650 26 845 15 097 16 955 161 469 
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(a) Nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcija  
Kategorijā “Zeme un ēkas” ir ietvertas nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas izmaksas: 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Iegādes cena 2  717 2  653 
Uzkrātais nolietojums (2 075) (1 971) 

Atlikusī vērtība 642 682 

 
(b) Pašu uzņēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi  
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir dažādu koncerna struktūrvienību 
radītas tiešās izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumu projektiem, un ir kapitalizētas, balstoties uz 
šajos projektos ieguldīto stundu skaitu. Kopējā kapitalizēto izmaksu summa 2021. gadā bija 6, 177 miljoni 
EUR (2020. gadā – 6, 119 miljoni EUR; 3. un 4. piezīme). 
 
2021. un 2020. gadā Koncernam neradās procentu izmaksas pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai. 
 
(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi 
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. Šo pamatlīdzekļu 
sākotnējā iegādes vērtība 2021. gada 31. decembrī ir 164,415 miljoni EUR (2020. gadā – 192,951 miljoni 
EUR). 
 
(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu 
Īpašumtiesības uz SIA Tet nekustamā īpašuma objektiem – zemi un ēkām – 2021. gada 31. decembrī 
zemesgrāmatā bija reģistrētas 97% apmērā (2020. gadā – 95%) no kopējā Mātes sabiedrībai piederošā 
zemes un ēku objektu skaita. Pārējie vēl nereģistrētie - 5 objekti ar atlikušo uzskaites vērtību 21 399 EUR 
apmērā atrodas dokumentu reģistrācijai zemesgrāmatā sagatavošanas procesā nepietiekamas 
tehniskās dokumentācijas dēļ. Pagaidām nereģistrētie objekti SIA Tet izveidošanas brīdī bija Valsts 
mantiskā ieguldījuma pamatlīdzekļu sastāvdaļa. 
 
11. PIEZĪME  
NOMA 
 
Koncerns ir nomnieks 
Koncernam ir nomas līgumi par dažāda veida nekustamo īpašumu (komerciālā un tehniskajām 
vajadzībām), zemi, transporta līdzekļiem un vairāki atsevišķi mākoņpakalpojumu risinājumu līgumi. 
Nekustamā īpašuma nomas līgumu termiņš ir no 2 līdz 10 gadiem, mākoņpakalpojumu risinājumiem 
termiņš ir 5 gadi un transporta līdzekļiem - 2 gadi. Daļa no Koncerna saistībām ir nodrošināta ar 
iznomātāja īpašumtiesībām uz aktīvu. Kopumā Koncerns nevar nodot tālāk aktīvus apakšnomā. Nomas 
līgumi Koncernam neuzliek par pienākumu ievērot noteiktus finanšu rādītājus.  
 
Ir vairāki nomas līgumi, kas ietver pagarinājuma vai līguma pārtraukšanas iespējas un arī mainīgos nomas 
maksājumus. Koncernam ir atsevišķi telpu un zemes līgumi ar termiņu, kas ir 12 mēneši un mazāks, kā 
arī nomas ar zemu vērtību. Koncerns izmanto “īstermiņa nomu” un “zemas vērtības nomu” atzīšanas 
atbrīvojumus šiem nomas līgumiem. 
 
Koncerns izmantoja nomas izmaiņu atbrīvojumu attiecība uz nomas atvieglojumiem, kas izrietēja tiešā 
veidā kā Covid-19 pandēmijas sekas. Kopējā summa, kas saņemta kā telpu nomas atlaides pārskata 
gadā sasniedz 16 tūkstošus EUR. 
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11. PIEZĪME  
NOMA (turpinājums) 
 
 
Posteņa “Tiesības izmantot aktīvus” kustība pārskata periodā: 
 
 Īpašums un 

zeme 
 

Automašīnas 
 

Licences 
 

Kopā 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

2020.gada 1.janvārī 2 085 233 3 572 5 890 

Papildinājumi 1 374 425 - 1 799 

Izslēgti (212) - - (212) 

Amortizācija (774) (213) (888) (1 875) 

2020.gada 31.decembrī 2 473 445 2 684 5 602 

Papildinājumi 326 413 163 902 

Izslēgti (78) - - (78) 

Amortizācija (750) (401) (915) (2 066) 

2021.gada 31.decembrī 1 971 457 1 932 4 360 

 
Postenis “Nomas saistības” un tā izmaiņas pārskata periodā: 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

2020.gada 31.decembrī 5 557 5 557 
Papildinājumi 902 1 799 
Aprēķinātie procenti 104 109 
Maksājumi (2 222) (2 045) 

2021.gada 31.decembrī 4 341 5 557 
Īstermiņa saistības 1 866 1 916 
Ilgtermiņa saistības 2 475 3 641 

 
Izmaksas, kuras iekļautas apvienotajā ienākumu pārskatā: 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Amortizācijas izmaksas 2 066 1 875 
Izmaksas, kas saistīti ar īstermiņa nomu un zemas vērtības aktīvu nomu (ietverti 
citās darbības izmaksās, 4. piezīme) 

784 1 017 

Procentu izmaksas 104 109 

 2 954 3 001 
   

Par nomas maksājumiem koncerns 2021.gadā samaksāja 2 841 tūkstoši EUR (2020. gadā: 3 062  
tūkstoši EUR). 2021.gada 31.decembrī (un 2020. gada 31. decembrī) nav jaunu nomas līgumu. 
 
Koncerns kā izīrētājs 
Koncerns ir noslēdzis operatīvās nomas līgumus par biroju un ražošanas ēku nomu. Šo nomas līgumu 
termiņš ir no 1 līdz 5 gadiem. 
 
Nomas ieņēmumus, kurus Koncerns atzīst ieņēmumos gada laikā, skatīt 1. piezīmi. 
 
12. PIEZĪME 
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

SIA Latvijas Mobilais Telefons 37 286 35 708 
SIA SWG Riga Fund 1 52 52 
SIA Overkill Ventures AIFP 5 5 

Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos 37 343 35 765 
   
SIA IT Kompetences Centrs 2 2 
KS Overkill Ventures Fund II AIF 145 49 

Pārējie ieguldījumi uzņēmumu kapitāldaļās 147 51 

Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un pārējie ieguldījumi 37 490 35 816 
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12. PIEZĪME 
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (turpinājums) 
 
SIA Tet pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla, kas uz 31.12.2021. veido 
ieguldījumu asociētajā sabiedrībā 35.708 tūkst. EUR vērtībā (uz 31.12.2020: 35,708 tūkst. EUR). 2021. 
un 2020. gadā nekādas pārmaiņas līdzdalībā nav notikušas. Pārskata gadā tika saņemtas dividendes 
6.138 tūkst. EUR vērtībā (2020. gadā - 6.670 tūkst. EUR), kā arī ieņēmumos tika atzīta daļa no 
sabiedrības apvienotajiem ienākumiem. LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenais 
darbības veids ir mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana (25. piezīme). 
 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
LMT EUR’000 EUR’000 

Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā 35 708 36 221 
   
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pirms nodokļiem 7 866 6 343 
Daļa no asociētās sabiedrības nodokļiem (211) (126) 

Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pēc nodokļiem 7 655 6 217 

Daļa no asociētās sabiedrības pārējiem apvienotiem ienākumiem 16 (85) 

Daļa no asociētās sabiedrības apvienotiem ienākumiem kopā 7 671 6 132 
Daļa no asociētās sabiedrības korekcijām nesadalītajā peļņā - 25 
Daļa no asociētās sabiedrības iepriekšējā gada peļņas 45 - 
Saņemtās dividendes (6 138) (6 670) 

Uzskaites vērtība pārskata gada beigās 37 286 35 708 

 
LMT koncerna finanšu pārskatu kopsummas 31.12.2021. 

(nerevidēts) 
31.12.2020. 

 EUR’000 EUR’000 

Apvienotais ienākumu pārskats    
Ieņēmumi 252 907 227 259 
Gada peļņa 33 283 27 033 
Pārējie apvienotie ienākumi  68 (371) 

Kopējie apvienotie ienākumi 33 351 26 662 
   
Finanšu stāvokļa pārskats uz 31.12.   
Ilgtermiņa ieguldījumi 260 586 213 254 
Apgrozāmie līdzekļi 92 054 80 340 

Aktīvi kopā 352 640 293 594 
   

Pašu kapitāls 162 113 155 253 

Ilgtermiņa kreditori 23 719 53 270 
Īstermiņa kreditori 166 808 85 071 

Pašu kapitāls un saistības kopā 352 640 293 594 

 
Asociētās sabiedrības SIA Latvijas Mobilais Telefons mātes sabiedrības ārpusbilances saistības uz 
31.12.2021. sastādīja izsniegtā pieprasījuma garantija Baltijas Industriālajam Parkam telpu nomas 
darījumam par summu 998 tūkstoši EUR, saistības par faktoringa darījumiem SEB Līzings par 15 
miljoniem EUR un citas saistības 83 tūkstoši EUR vērtībā. 
 
Grupas uzņēmumam SIA Lattelecom pieder 27.12% no SIA SWG Riga Fund 1 pamatkapitāla daļām, 
ieguldījums 100 tūkst. EUR vērtībā. SIA SWG Riga Fund 1 darbojas kā investīciju fonds inovāciju jomā 
ar tādu pašu paredzamo sniegumu un rezultātiem kā 2020.gadā. Par 2021.gadu vēl nav pieejami finanšu 
pārskati, 2020. gadā tīrie zaudējumi bija 1 tūkst. EUR un kopējais pašu kapitāls 31.12.2020. bija 144 
tūkst. EUR. Pārskata gada beigās vadība veikusi ieguldījumu novērtējumu, kura rezultātā nav 
identificētas vērtības samazināšanās pazīmes.  
 
SIA Lattelecom pieder  arī 35% no uzņēmuma  SIA Overkill Ventures AIFP  daļām (summa 5 250 EUR). 
2021. gadā uzņēmums turpināja darbību kā akcelerācijas fonda pārvaldnieks ar tādiem pašiem 
gaidāmajiem rezultātiem kā 2020. gadā. Vēl nav pieejami pārskati par 2021.gadu, 2020.gada tīrā peļņa 
sastādīja 49 tūkst. EUR un kopējais pašu kapitāls uz 31.12.2020. bija 72 tūkst. EUR.  Gada laikā veikto 
ieguldījumu vērtības izmaiņas nav notikušas. 
 
 



TET KONCERNA 
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS 

 

 

 46  

12. PIEZĪME 
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (turpinājums) 
 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
Ieguldījumi  pārējos asociētajos uzņēmumos EUR’000 EUR’000 

Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā 57 57 

Kopā 57 57 

 
Pārējos ieguldījumus veido grupas uzņēmuma SIA Lattelecom piederošas daļas uzņēmumā SIA IT 
Kompetences Centrs 18.50% no pamatkapitāla (ieguldījums 1 316 EUR) un daļas ieguldījumu 
komandītsabiedrībā Overkill Ventures Fund II AIF, KS pamatkapitālā 16% apmērā. Komandītsabiedrība 
ir fonds ar mērķi veikt ieguldījumus, lai attīstītu inovatīvus komersantus tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs. Uz 
31.12.2021. SIA Lattelecom ieguldījums komandītsabiedrībā sastādīja 144 770 EUR. 

   

13. PIEZĪME 
ILGTERMIŅA DEBITORI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM 
 
2021.gada 31.decembrī atlikums 7.525 miljoni EUR (2020. gada 31. decembrī 7.169 miljoni) ietver 
ilgtermiņa debitoru parādus par dalīto maksājumu preču (tehnikas) pirkumiem ar dalītā maksājuma 
atmaksas termiņam - 2 gadi 5.268 miljoni EUR (2020. gadā 31.decembrī 5.753 miljoni EUR), atmaksas 
termiņam 3 gadi 2.257 miljoni (2020.gadā 31.decembrī 1.416 miljoni EUR). 
 
14. PIEZĪME 
KRĀJUMI 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Kabeļi, vadi un citi materiāli  3 438 2 807 
Preces pārdošanai  6 234 4 832 
Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās (579) (549) 

Kopā 9 093 7 090 

 
Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās:  

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Atlikums gada sākumā 594 594 
Izmaiņas uzkrājumos 46 (2) 
Norakstīti (61) (43) 

Atlikums pārskata gada beigās 579 549 

 
15. PIEZĪME 
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Pircēju un pasūtītāju parādi 187 212 
Uzkrātie ieņēmumi 13 2 

Valsts dotācijas (1. piezīme) 368 361 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (176) (155) 

Kopā  392 420 

 
 

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru 
parādiem:   
                               

 
Individuālie 

uzkrājumi 

 
Vispārējie 
uzkrājumi 

 
 

Kopā 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Atlikums 2021. gada 1. janvārī - 155 155 

    
Izveidoti uzkrājumi - 30 30 

Norakstīti bezcerīgie parādi - (9) (9) 

Atlikums 2021. gada 31. decembrī - 176 176 
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15. PIEZĪME 
DEBITORU PARĀDI (turpinājums) 
 
PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM  
 

  31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Ilgtermiņa debitori no līgumiem ar klientiem 7 750 7 383 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (225) (214) 

Kopā 7 525 7 169 

Parādi no līgumiem ar klientiem 41 001 36 023 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (2 802) (3 553) 

Kopā 38 199 32 470 

Kopā  45 724 39 639 

 
UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM 

  31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Uzkrātie ieņēmumi 17 751 8 370 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (54) (25) 

Kopā  17 697 8 345 

 
   

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem 
debitoru parādiem no līgumiem ar klientiem un 
uzkrātiem ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem:                                 

 
Individuālie 

uzkrājumi 

 
Vispārējie 
uzkrājumi 

 
 

Kopā 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Atlikums 2021. gada 1. janvārī 2 219 1 573 3 792 

    
Izveidoti uzkrājumi 388 442 830 

Norakstīti bezcerīgie parādi (1 157) (384) (1 541) 

Atlikums 2021. gada 31. decembrī 1 450 1 631 3 081 

 
 
Debitoru parādu vecuma analīze 31. decembrī: 

                      31.12.2021              31.12.2020. 
 Bruto Neto Bruto Neto 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Nav kavēti 61 948 61 115 44 301 43 542 
Kavēti:     
  mazāk kā 30 dienas 1 956  1 879 1 750  1 691 
  30-90 dienas 458 335 574 482 
  90-180 dienas 264 142 357 313 
  180-365 dienas 172 70 1 116 996 
  vairāk kā 365 dienas 2 272 272 4 253 1 380 

Kopā 67 070 63 813 52 351 48 404 

 
 
 
Pircēju un pasūtītāju parādi iekļauj parādu summas, kurām uz pārskata perioda beigām apmaksas 
termiņš jau ir iestājies un kurām Koncerns nav izveidojis uzkrājumus šaubīgiem parādiem, jo nav 
novērotas būtiskas izmaiņas to kredītspējās un šo parādu summas joprojām tiek uzskatītas par 
atgūstamām: 
 

            31.12.2021.           31.12.2020. 
 Bruto Neto Bruto Neto 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Kavēti:     
  90-180 dienas 50 50 273 273 
  180-365 dienas 10 10 932 932 
  vairāk kā 365 dienas 272 272 1 086 1 086 

Kopā 332 332 2 291 2 291 
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16.PIEZĪME 
NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN AVANSA MAKSĀJUMI 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Satura izmaksas* 5 085 2,136 
IT iekārtu uzturēšanas pakalpojumi 461 1,456 
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem 964 169 
Apmācību izmaksas 64 170 
Apdrošināšana 63 40 
Reklāmas materiāli un pakalpojumi 107 83 
Pārmaksātie nodokļi 153 79 
Citas izmaksas 274 128 

Kopā 7,171 4,261 

 
* Satura izmaksu atlikuma pieaugums darbības paplašināšanās rezultātā. 
 
17. PIEZĪME 
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Naudas līdzekļi kasē un bankās  35 202 42 939 

Kopā 35 202 42 939 

 
 
 
18. PIEZĪME 
ILGTERMIŅA NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI NO KLIENTIEM / CITI AVANSA MAKSĀJUMI 
 
2021.gada 31.decmebrī  nākamo periodu atlikums 3.336 miljoni EUR (2020. gada 31.decembrī – 3.556 
miljoni EUR) ietver saņemtos avansa maksājumus no klientiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
ilgtermiņa kabeļu kapacitātes (datu pārraides) līgumiem. Avansa maksājumu īstermiņa daļa iekļauta 
īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos (21. piezīme). Ilgtermiņa daļas sadalījums pa periodiem: 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

No 1 līdz 5 gadiem  1 857 1 815 
No 5 gadiem 1 479 1 741 

Kopā 3 336 3 556 

 
2021. gada 31. decembrī un  2020. gada 31. decembrī Koncernam nav citu avansa maksājumu atlikumu.  
 
 
19. PIEZĪME 
KREDITORU PARĀDI 

 31.1.22021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem* 25 209 14 582 
Uzkrātās saistības par saņemtajiem pakalpojumiem 17 747 11 070 
Uzkrātās saistības par darba samaksu 4 559 5 511 
Parādi piegādātājiem par kapitālieguldījumiem 4 462 3 593 
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem 2 784 2 378 
Parādi citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem 3 418 3 041 

 Kopā 58 179 40 175 

* Pieaugums 2021. gadā, jo pieauguši uz gada beigām norēķinu apjomi ar piegādātājiem par 
elektroenerģijas pakalpojumiem un par datu pārraides iekārtām. 
 
20. PIEZĪME 
AIZŅĒMUMI 

   

2021. gadā un 2020. gadā īstermiņa aizņēmumi no bankām nebija izmantoti. 2021. gada 31. decembrī 
un  2020. gada 31. decembrī Tet Koncerns nebija noslēgtu kredītlīgumu ar finanšu institūcijām. 
 
Tet koncerna aktīvi nav ieķīlāti kā aizņēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums. 



TET KONCERNA 
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS 

 

 

 49  

21. PIEZĪME 
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM / CITI AVANSA MAKSĀJUMI 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

 EUR’000 EUR’000 

No klientu līgumiem saņemtie avansi 1 745 2 988 
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 2 598 1 340 

Kopā 4 343 4 328 
   
   

21. PIEZĪME 
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM / CITI AVANSA MAKSĀJUMI 
(turpinājums) 
No klientu līgumiem saņemtie avansi atspoguļo saņemtos avansa maksājumos no klientiem par 
dažādiem pakalpojumiem un precēm, balstoties uz izrakstītajiem avansa rēķiniem. 
 
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi ietver iepriekš apmaksātās īstermiņa tiesības saistībā ar kabeļu 
kapacitātes (datu pārraides) ilgtermiņa līgumiem 0,519 miljonu EUR apmērā (2020. gadā – 0,562 miljoni 
EUR); ilgtermiņa daļa ir iekļauta Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumos (18. piezīme).  
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

 EUR’000 EUR’000 

Citi avansa maksājumi par nomu 49 63 
Saņemtie avansi – valsts dotācijas 173 121 

Kopā 222 184 

 
 
 
22.PIEZĪME 
NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 2 032 
Pievienotās vērtības nodoklis 2 447 2 795 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 274 1 139 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 788 2 
Riska nodeva - 1 

Kopā 4 509 5 969 

 
 
23. PIEZĪME 
UZKRĀJUMI  

 31.12.2021. 31.12.2020. 

 EUR’000 EUR’000 

Uzkrājumi tiesvedībām, autortiesībām un citām saistībām 998 2 019 
Uzkrājumi garantijas saistībām 366 219 

Kopā 1 364 2 238 

 
 
24. PIEZĪME 
ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS 
 
(a) Kapitālieguldījumu un krājumu saistības 
2021. gada 31. decembrī iekārtu, datorprogrammu un krājumu iegādes darījumi, par kuriem ir noslēgti 
līgumi (bet faktiskais izpildījums nav noticis un tādēļ saistībās finanšu pārskatā tie nav ietverti) ir 9,939 
miljonu  EUR apmērā (2020. gadā 4,426 miljoni EUR).  
Pieaugums 2021. gadā saistīts ar veiktajiem un plānotajiem ieguldījumiem citu nemateriālo ieguldījumu 
sastāvā esošajām informācijas tehnoloģiju sistēmām un licencēm.  
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(b) Garantijas 
2021. gada 31. decembrī koncerns bija saņēmis AS Swedbank, AS SEB banka un Luminor Bank un OP 
Corporate Bank. garantijas 16,039 miljoni EUR apmērā, tai skaitā saņemtas garantijas būvniecības 
projektos 7,483 miljoni EUR.  
2020. gada 31. decembrī koncerns bija saņēmis AS Swedbank, AS SEB banka un Luminor Bank un OP 
Corporate Bank. garantijas 13,642 miljoni EUR apmērā, tai skaitā saņemtas garantijas būvniecības 
projektos 5,472 miljoni EUR. 
 
25. PIEZĪME 
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM 

 
TILTS Communications AS pieder 49% no SIA Tet emitētā parasto daļu kapitāla.  
Uzņēmumam Telia Company AB pieder 100% no TILTS Communications AS, tādējādi netiešā veidā tam 
pieder 49% no SIA Tet daļu kapitāla. Telia Company AB  pieder arī 49% no SIA Latvijas Mobilais Telefons 
daļu kapitāla. 
 
Latvijas Republikai pieder kontrolējošā daļa 51% no SIA Tet emitētā parasto daļu kapitāla. Parastie 
tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību, ministrijām un aģentūrām, kā arī darījumi ar valsts kontrolētiem 
uzņēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas 24. Starptautiskā grāmatvedības 
standarta noteikumi un nosacījumi un kuri neveido būtisku attiecīgā darījuma veida daļu, nav uzskatāmi 
par darījumiem ar saistītām personām.  
 
SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) (SIA Tet pieder 23% kapitāla daļu) ir SIA Tet asociētā sabiedrība no 
1997. gada jūnija (12. piezīme). 
 
Tet koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (Pensiju fonds) akciju. Tomēr Tet ir tikai 
formāls tās akcionārs, jo viss no Pensiju fonda darbības izrietošais risks un ienākumi pieder Tet 
darbiniekiem – Pensiju programmas dalībniekiem.  
 
Koncerna būtiskie darījumi ar saistītajām sabiedrībām ir šādi: 
 
(a)  Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem 

  2021 2020 
  EUR’000 EUR’000 

LMT (telekomunikāciju un starpsavienojumu 
pakalpojumi) 

1 396 1 570 

Telia Company grupas sabiedrības (starptautisko sakaru plūsma) 880 1 398 
Pensiju fonds (telekomunikāciju un IT pakalpojumi) 8 11 

Kopā  2 284 2 979 

 
(b) Saņemto preču un pakalpojumu izmaksas 

  2021 2020 
  EUR’000 EUR’000 

LMT (mobilā tālruņa pakalpojumi, starpsavienojuma 
maksa) 

495 643 

Pensiju fonds (iemaksas pensiju fondā) 998 88 
Telia Company grupas 
sabiedrības 

(starptautisko sakaru plūsma, dažādi pakalpojumi) 1 006 879 

Kopā  2 499 1 610 

 
(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Saistīto sabiedrību debitoru parādi:   
LMT 72 94 
Telia Company grupas sabiedrības 197 158 

Kopā 269 252 
   
Kreditoru parādi saistītajām sabiedrībām:   
LMT 25 48 
Telia Company grupas sabiedrības 405 293 

Kopā 430 341 
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25. PIEZĪME 
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM(turpinājums) 
 
Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas un norēķini tiek veikti naudā. Par 
saistīto sabiedrību parādiem nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas. Koncerns nav izveidojis 
uzkrājumus nedrošiem parādiem saistībā ar summām, ko saistītās sabiedrības ir tam parādā. 
 
(d) Koncerna vadības atalgojums 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

Atlīdzība par darbu 1 469 1 949 
Iemaksas pensiju fondā - 1 
Pārējie labumi 4 7 
Restrukturizācijas izmaksas 127 443 

Kopā 1 600 2 400 

 
Koncerna vadības atalgojums atspoguļo maksājumus attiecīgajā gadā. Padomes locekļiem, uzņēmuma 
direktoriem, viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem uzņēmumiem daļas Tet nepieder. 
 
26. PIEZĪME 
FINANŠU RISKU VADĪBA 
Finanšu riskus saistībā ar Koncerna likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu partneru 
kredītrisku Tet Koncernā pārvalda centralizēti.  
 
Koncerna ikdienas darbība izraisa galvenokārt ārvalstu valūtas kursa un kredītprocentu likmju svārstību 
risku, kas var  ietekmēt uzņēmumu darbības rezultātus un grupas uzņēmumu finanšu situāciju. Koncerns 
ierobežo ar ārvalstu valūtas kursu un procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas 
pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, nepieciešamības gadījumos izmantojot arī atvasinātos finanšu 
instrumentus. Finanšu riskus ierobežojošie pasākumi tiek veikti, lai sekmētu Koncerna saimniecisko 
darbību, un Koncerns neveic nekādus spekulatīvus darījumus, kuri varētu palielināt valūtas vai procentu 
likmju risku. 
 
(a) Likviditātes risks 
Koncerna naudas līdzekļu pārvaldes politika paredz nodrošināt pietiekamu Koncerna likviditāti, kā arī tā 
spēju finansēt savu darbību bez jebkādiem finansējuma ierobežojumiem. Finansējuma un likviditātes risks 
tiek samazināts, diferencējot aizņēmumu portfeļa saistību izpildes termiņus un saglabājot elastību 
finansējumā, nodrošinot kredītlīniju pieejamību. 
 
Vadība uzskata, ka Grupas saimnieciskās darbības naudas plūsma, tai pieejamais ilgtermiņa finansējums 
un iespēja noslēgt kredītlīnijas arī turpmāk nodrošinās nepieciešamo likviditāti. 
 
2021. gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī Tet neizmantoja kredītlīnijas.  
 
Tabulā ir uzrādīti finanšu saistību līgumos noteiktie dzēšanas termiņi: 
 

2021. gada 31. decembrī Kopā < 6m.  6-12m. >12 m. 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Finanšu saistības                    
Parādi piegādātājiem 58 179 57 719 - 460 
Nomas saistības 4 341 1 298 568 2 475 

Kopā 62 520 59 017 
 

568 2 935 

     
2020. gada 31. decembrī Kopā < 6m.  6-12m. >12 m. 

 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Finanšu saistības                    
Parādi piegādātājiem 40 175 40 175 - - 
Nomas saistības 5 783 1 742 274 3 767 

Kopā 45 958 41 917 274 3 767 
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26. PIEZĪME 
FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums) 
 
(b) Valūtas risks 
Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa valūtas kursa svārstības. 
Koncerna politika ir ierobežot valūtas kursu svārstību neto risku attiecībā uz skaidri zināmajiem un 
gaidāmajiem darījumiem ārvalstu valūtā. Būtiskiem pamatlīdzekļu un krājumu iegādes darījumiem ar    
augstu ticamības pakāpi tika piemērota risku ierobežošanas uzskaite, tādēļ ar šiem darījumiem saistītais  
pārvērtēšanas rezultāts tika iekļauts pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, taču pārējiem darījumiem, kas 
nekvalificējas risku ierobežošanas uzskaitei, pārvērtēšanas rezultāts tika iekļauts peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 
 
Norēķinos ar biznesa partneriem dominējošā valūta ir eiro. Koncerns nav pakļauts nozīmīgam valūtas 
kursa svārstību riskam attiecībā uz USD un citām ārvalstu valūtām. 
 
Sekojošā tabula parāda valūtas kursa svārstību ietekmi (jutīgumu), ja pārējie mainīgie saglabājas 
nemainīgi: 
 

2021. gada 31. decembrī Kopā EUR USD 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Finanšu aktīvi/(saistības)    

Nauda un tās ekvivalenti 35 202 31 254 3 948 
Debitoru parādi  63 813 63 813 - 
Nomas saistības (4 341) (4 341) - 
Parādi piegādātājiem (58 639) (55 742) (2 897) 

Neto finanšu stāvokļa pārskata  
finanšu aktīvi/(saistības) 

36 035 34 984 1 051 

Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss 
pieaug/ (samazinās) pret EUR par 10% 

105 / (105) - 105 / (105) 

 
 
 

2020. gada 31. decembrī Kopā EUR USD 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Finanšu aktīvi/(saistības)    

Nauda un tās ekvivalenti 42 939 41 073 1 866 
Debitoru parādi  48 404 48 404 - 
Nomas saistības (5 557) (5 557) - 
Parādi piegādātājiem (40 175) (39 269) (906) 

Neto finanšu stāvokļa pārskata  
finanšu aktīvi/(saistības) 

45 611 44 651 960 

Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss 
pieaug/ (samazinās) pret EUR par 10% 

96 / (96) - 96 / (96) 

 
 

(c) Procentu likmju risks  
  
Koncerna finansējuma avoti ir Dalībnieku pašu kapitāls un naudas plūsmas no saimnieciskās darbības. 
2020. gada 31. decembrī un 2021. gada 31. decembrī Koncerns nebija izmantojis aizņēmumus. 2020. un 
2021. gadā bankās izvietotajiem depozītiem bija fiksētas procentu likmes (17. piezīme). 
 
(d) Kredītrisks 
Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj Koncernu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, 
galvenokārt ir parādi no līgumiem ar klientiem (15. piezīme), naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti bankās 
(17. piezīme). Šo finanšu instrumentu uzskaites vērtība atspoguļo Koncerna maksimālo kredītrisku. 
Koncerna politika nodrošina to, ka preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem ar atbilstošu kredītvēsturi. 
Kredītrisks attiecībā uz parādiem no līgumiem ar klientiem ir ierobežots Koncerna plašā klientu loka dēļ. 
Parādi no līgumiem ar klientiem, uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un pircēju un pasūtītāju 
parādi tiek uzrādīti pēc šaubīgo parādu vērtības atskaitīšanas. Koncerna partneri atvasināto finanšu 
instrumentu un naudas līdzekļu darījumos ir finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītreitingu. Koncerns 
stingri uzrauga un ierobežo kredītrisku, kāds Koncerna uzņēmumiem ir pieļaujams ar katru atsevišķu  
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26. PIEZĪME 
FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums) 
finanšu institūciju. Koncerns nav pakļauts ievērojamai kredītriska koncentrācijai, balstoties uz pircēju loku 
(nav būtiskas atkarības no atsevišķiem individuāliem klientiem). 
 
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir 
finanšu instrumenti, pēc ģeogrāfiskā izvietojuma: 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
 EUR’000 EUR’000 

Latvija 59 505 43 416 

Vācija 2 730 3 955 

Kanāda 171 462 

Lietuva 1 591 1 371 

Polija 315 313 

Igaunija 311 193 
ASV 856 932 
Krievija 452 350 

Ukraina 217 67 

Zviedrija 100 189 

Citi 822 1 103 
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (3 257) (3 947) 

Kopā 63 813 48 404 
 

 
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir 
finanšu instrumenti, pēc klienta tipa: 

 31.12.2021. 31.12.2020 
 EUR’000 EUR’000 

Valsts iestādes 368 361 

Komercsabiedrības 39 047 24 303 

Privātpersonas 27 655 27 687 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (3 257) (3 947) 

Kopā 63 813 48 404 

 
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem: 

          31.12.2021.          31.12.2020. 
 Bruto Neto Bruto Neto 
 EUR’000 EUR’000 EUR’000 EUR’000 

Nav kavēti:     
Debitoru parādi 54 198 53 590 36 918 36 373 
Ilgtermiņa debitoru parādi 7 750 7 525 7 383 7 169 
Naudas līdzekļi kasē un bankās  35 202 35 202 42 939 42 939 

Kopā 97 150 96 317 87 240 86 481 
     
Kavēti:     
Debitoru parādi 5 122 2 698 8 050 4 862 

Kopā 102 272 99 015 95 290 91 343 

 
(e) Tirgus risks 
 
Koncerns ir pakļauts salīdzinoši nelielam tirgus riskam, kas veidojas kā zaudējumu risks tirgus cenu 
izmaiņu dēļ. Tirgus risks ietekmē uzņēmuma finanšu rezultātus gadījumos, ja pakalpojumu vai preču 
pārdošana tiek veikta atbilstoši fiksētām cenām, bet preču vai pakalpojumu iepirkumu cenas ir mainīgas. 
Koncerns uztur salīdzinoši nelielus preču krājumu atlikumus noliktavās, kā rezultātā preču pārdošanas 
jomā cenu risks ir nebūtisks. Koncerna pakļautība cenas riskam, galvenokārt, vērojama saistībā ar 
mainīgās elektroenerģijas tirgus cenām biržā, un Koncerns šī riska ierobežošanai izmanto ilgtermiņa 
fiksētas cenas piegādes līgumu, kas ierobežo elektroenerģijas cenas līmeņus.  
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27. PIEZĪME 
KAPITĀLA RISKA VADĪBA 
 
Tet Koncerna mērķis ir nodrošināt pēc iespējas lielāku atdevi no kapitāla uzņēmumu daļu turētājiem un, 
uzturot spēcīgu kapitāla struktūru, saglabāt kreditoru, klientu un tirgus dalībnieku uzticamību un 
nodrošināt biznesa attīstību nākotnē. Koncerns kapitāla vadību veic, pārraugot kapitāla atdeves (ROCE 
– Return On Capital Employed) rādītāju. Mātes sabiedrības Padome nosaka noteiktus mērķus attiecībā 
uz ikgadējiem kapitālieguldījumu izdevumiem un Padomei tiek sniegtas regulāras atskaites par 
kapitālieguldījumu izlietojumu progresu. 
 
Koncerna kapitāla atdeves ROCE rādītāja mērķis 2021. gadam bija 14%, kamēr faktiskais rādītājs 
sasniedza 14,5% (2020. gadā – 15,2%). Faktiskie kapitālieguldījumi tika veikti 35.8 miljonu EUR apjomā 
(2020. gadā – 31.1 miljons EUR), kas ir 100% no plānotajiem kapitālieguldījumu izdevumiem 2021. 
gadam. 
 
Koncerna pieeja kapitāla riska vadībai gada laikā netika mainīta. Mātes sabiedrībai un meitas sabiedrībām 
nav nekādas ārēji noteiktas kapitāla prasības. 
 
28. PIEZĪME 
PATIESĀ VĒRTĪBA  
 
Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības kopā ar to uzskaites vērtībām, kas uzrādītas finanšu stāvokļa 
pārskatā, ir sekojošas: 
 
Aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā: 
 

  
 
 

Novērtēšanas 
datums 

Kotētās 
Tirgus 
 cenas 

 (1.līmenis) 

Uz  
novērojamiem 
tirgus datiem 

balstīti 
pieņēmumi 
(2.līmenis) 

Pieņēmumi, kas 
nav balstīti uz 
novērojamiem 
tirgus datiem 

(3.līmenis) 

KOPĀ 

Ilgtermiņa debitoru parādi 
no līgumiem ar klientiem 

 
31.12.2021 

 
- 

 
- 

 
7 525 

 
7 525 

Ilgtermiņa debitoru parādi  
no līgumiem ar klientiem 

 
31.12.2020 

 
- 

 
- 

 
7 169 

 
7 169 

 
 

Pārskata perioda laikā netika veikta finanšu instrumentu pārvietošana starp līmeņiem. 
 

 
 

31.12.2021. 
EUR’000 

     31.12.2020. 
     EUR’000 

 

 Uzskaites 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

Patiesā 
vērtība 

Nauda un tās ekvivalenti 35 202 35 202 42 939 42 939 
Debitoru parādi, neto 63 813 63 813 48 404 48 404 
Parādi piegādātājiem (58 639) (58 639) (40 175) (40 175) 
     

Koncerna vadība ir novērtējusi, ka naudas un īstermiņa noguldījumu, debitoru, kreditoru un citu 
īstermiņa saistību patiesās vērtības ir tuvas to uzskaites vērtībai, ņemot vērā īstermiņa dabu vairākumam 
šo finanšu instrumentu. Finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība ir cena, par kādu ir iespējams 
pārdot aktīvu vai kuru var samaksāt par saistību nodošanu, pamatojoties uz noteiktu darījumu starp tirgus 
dalībniekiem to novērtēšanas datumā. Pārskatā periodā aktīvi nav pārgrupēti starp līmeņiem un tiek 
klasificēti 3. līmenī. 
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29.PIEZĪME 
NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM  
 
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši 
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro šajā 
finanšu pārskatā. 
 
Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs turpinās ar Covid-19 izplatību 
saistītie ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas izaugsmi valstī un pasaulē. Nav paredzams, 
kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pilna 
COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, jo situācija nepārtraukti mainās 
un attīstītās. Vadība uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību 
būtiski neietekmēs. Šī pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā 
informācija, kā rezultātā turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no 
vadības novērtējuma. Tomēr Sabiedrības vadība turpinās nepārtraukti izvērtēt situāciju un uzskata, ka 
spēs veiksmīgi pielāgot savu darbību arī pandēmijas un noteikto ierobežojumu apstākļos. 
 
2022. gada 4.janvārī tika noslēgts kapitāldaļu pirkuma līgums par 100% Telia Latvia SIA iegādi. Iegādes 
darījums ir iesniegts izvērtēšanā Konkurences Padomē. Kapitāldaļu iegādes process tiks pabeigts tikai 
pēc labvēlīga Konkurences Padomes lēmuma saņemšanas 2022. gada laikā. 
 
  


		2022-02-02T14:21:30+0200
	ILVIJA GREDZENA


		2022-02-02T15:29:05+0200
	ULDIS TATARČUKS




