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 ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU   Sabiedrības nosaukums   Ditton pievadķēžu rūpnīca  Juridiskais statuss    Akciju sabiedrība  Vienotais reģistrācijas numurs    40003030187  Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā   Rīga, 03.10.1991.  Reģistrācija Komercreģistrā   Rīga, 29.08.2003.  NACE kods  28.15 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas  elementu ražošana 68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 68.3 darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību  Juridiskā adrese Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija   Pamatkapitāls      10 360 000 EUR Publisko uzrādītāja akciju skaits    7 400 000 Vienas akcijas nominālvērtība   1,40 EUR      Galvenā grāmatvede     Jūlija Lavrecka, p.k.010891-10200     Pārskata gads     01.01.2021. – 31.12.2021.   Neatkarīgie revidenti un to adrese  SIA “Aktīvs M Audits”                                                                         Reģ. Nr. 42403014203                                                                         Vienības gatve 99-7, Rīga, LV-1058                                                                         Licence Nr. 40                                                                          LR zvērināta revidente                                                                          Marija Poriete                                                                         Sertifikāts Nr. 6  Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Boriss Matvejevs, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv Jūlija Lavrecka, tālr. 65402316, e-mail: dpr@dpr.lv    
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INFORMĀCIJA PAR AKCIJĀM UN AKCIONĀRIEM AKCIJU CENAS DINAMIKA   Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 10 360 000, kas sastāv no 7 400 000 publiski uzrādītajām akcijām. Katras akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40, un katra akcija dod tiesības uz vienu balsi, uz vienu dividenžu daļu un vienu likvidācijas kvotu no kopējā dividenžu vai likvidācijas kvotu skaita, kas vienāds ar šīs kategorijas akciju summu. Sabiedrības akcijas ir finanšu instrumenti (vai pārvedamie vērtspapīri), kuru apgrozību un emisiju regulē LR Komerclikums, LR Finanšu instrumentu tirgus likums un finanšu instrumentu regulētā tirgus organizētāja noteikumi.   AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*   Vārds, uzvārds vai nosaukums Akciju skaits, % Eduards Zavadskis  20,00 Vladislavs Drīksne  19,92 MAX Invest Holding SIA 13,63 Maleks S SIA 13,56 DVINSK MNG SIA 9,46  * Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.052021. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.             (2)  Uz 31.12.2021. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (20,00%) un V.Drīksnes (19,92%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.  Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 pantu „Gada pārskatā papildus iekļaujamā informācija” pārējā daļā (1.daļas 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) apakšpunkti) Valdes rīcībā papildus informācijas un/vai noteikumu, kas reglamentē tajos norādītās procedūras, nav. 
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 VĒSTURISKĀ IZZIŅA PAR SABIEDRĪBU   Akciju sabiedrība „Daugavpils pievadķēžu rūpnīca” tika izveidota Valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru Kabineta 1994. gada 9. augusta rīkojumu Nr. 375-r un ar Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” Valdes 1995. gada 2. marta lēmumu (protokols Nr. 25), pārveidojot Valsts uzņēmumu par akciju sabiedrību. Sabiedrība ieguva publiskās akciju sabiedrības statusu pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā 1995. gada 30. augustā ar reģistrācijas numuru 000303018. 08.01.2002. AS „Daugavpils pievadķēžu rūpnīca” nosaukums mainīts uz AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ar reģistrācijas numuru 40003030187. 29.08.2003. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” tika reģistrēta Komercreģistrā (vienotais reģistrācijas numurs 40003030187).  23.01.2015. tika veikta Sabiedrības pamatkapitāla denominācija saskaņā ar LR Euro ieviešanas kārtības likumu.  Sabiedrība ir Valsts Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas tiesību un saistību pārņēmēja saskaņā ar Privatizācijas noteikumiem un darbojas uz Statūtu pamata. Daži no Sabiedrības darbības veidiem ir: - detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem; - metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts; - ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana; - automobiļu detaļu un piederumu pārdošana; - motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts; - metāla konstrukciju ražošana; - metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana; - metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija; - metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana; - pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana; - uzglabāšana un noliktavu saimniecība; - sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana; - sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; - darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību; - ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; - u.c.  
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 INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM   VALDE   Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)  Valdes loceklis Jevgēnijs Koršenkovs (līdz 22.07.2021.)   Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām   Valdes locekļi Īpašumā esošās akcijas*  Skaits % Rolands Zarāns nav nav Jevgēnijs Koršenkovs nav nav   PADOME   Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)  Padomes locekļi Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020. Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.    Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām   Padomes locekļi Īpašumā esošās akcijas*  Skaits  % Boriss Matvejevs nav nav Genādijs Zavadskis nav nav  Oto Dzenis nav nav Aleksandrs Sokolovs 700 000 9,46**  Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā: www.dpr.lv.        * uz 31.05.2021. ** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs 
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PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU   §1  Organizējot Emitenta korporatīvo pārvaldību, Valde un Padome vadās pēc Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem, kurus ir apstiprinājusi AS “Nasdaq Riga” (iepriekš AS “NASDAQ OMX Riga”) un kuri ir spēkā no 2010. gada 1. jūnija, kā arī ņemot vērā akcionāru sapulču lēmumus.  Ar informāciju par augstākminēto principu piemērošanu, kas attiecas uz akcionāru kompetenci, akcionāri tiek iepazīstināti ikgadējā kārtējā akcionāru pilnsapulcē, apstiprinot gada pārskatu. Akcionāriem ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas iekļauta Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos AS “Nasdaq Riga” mājaslapā http://www.nasdaqbaltic.com/files/riga/corp_gov_May_2010_LV.pdf vai iesniedzot Emitentam attiecīgu rakstisku pieprasījumu. Informācija par Korporatīvās pārvaldības principu piemērošanas kārtību un procedūrām, par ierobežojumiem, izņēmumiem un to piemērošanas praksi 2021. gadā izklāstīta šī paziņojuma pielikumā „Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu”. Akcionāri var iepazīties ar pielikumā iekļauto informāciju, kas noformēta kā gada pārskata pielikums, NASDAQ CSD mājaslapā, attiecīgā Emitenta sadaļā, Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un Emitenta mājaslapā internetā.   § 2  Iekšējās kontroles sistēma organizēta saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības principiem, ieskaitot iekšējo revīziju, kas veicama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Emitenta Statūtiem. Revīzijas komitejas ziņojums par iekšējo revīziju, kas skar risku kontroles un pārvaldības procedūras 2021. gada pārskata sastādīšanas gaitā, tiek sniegts kārtējai akcionāru pilnsapulcei un pievienots tās materiāliem. Faktiski Emitentam ir izveidota daudzpakāpju gada pārskata sagatavošanas, kontroles un risku pārvaldības sistēma. 1.pakāpe: gada pārskata sagatavošana un iekšējā kontrole Emitenta struktūrvienībās; 2.pakāpe: gada pārskata pārbaude un apstiprināšana no Emitenta Valdes puses; 3.pakāpe: gada pārskata revidēšana no neatkarīgā zvērinātā revidenta puses „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”, likumā „Par grāmatvedību”, LR Komerclikumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā; 4.pakāpe: Emitenta Padomes gada pārskata izpēte un ziņojuma sniegšana par Valdes un Emitenta darbību kopumā, kas tiek atspoguļots šajā pārskatā; 5.pakāpe: gada pārskata, iekšējas kontroles un risku pārvaldes efektivitātes, kā arī zvērināto revidentu neatkarības pārbaude un trūkumu novēršana, ko veic Sabiedrības revīzijas komiteja, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 537/2014 un Sabiedrības Revīzijas komitejas reglamentu,  sniedzot ziņojumu akcionāru sapulcei; 6.pakāpe: gada pārskata apstiprināšana Emitenta akcionāru pilnsapulcē. Skaidri redzams, ka 3., 4., 5. un 6. pakāpē norādīto institūciju darbība ir no Emitenta Valdes neatkarīga un nodrošina gada pārskata precizitāti un objektivitāti.   
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 § 3  Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 un56.2 pantu prasībām, Emitents sniedz papildus informāciju par sekojošo: Nozīmīga līdzdalība Emitentā ir sekojošiem akcionāriem: - Eduards Zavadskis – 20,00% - Vladislavs Drīksne – 19,92% - MAX Invest Holding SIA – 13,63% - Maleks S SIA – 13,56% - DVINSK MNG SIA – 9,46%  Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.05.2021. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.            (2) Uz 31.12.2021. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska un V.Drīksnes mantiniekiem iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.  Akcionāru ar īpašām kontroles tiesībām, kā arī akcionāru balsstiesību, kas izriet no viņu akcijām, ierobežojumu Emitentam nav. Dibināšanas dokumentu (Statūtu) grozīšanas un Padomes un Valdes sastāva izmaiņu, ieskaitot viņu rotāciju un/vai atsaukšanu, kārtība un procedūras Emitentā noteiktas un tiek piemērotas saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likumu, LR Komerclikumu, LR Civillikumu, Darba likumu, likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Dokumentu juridiskā spēka likumu, Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un citiem uz šīm procedūrām attiecināmajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumiem un akcionāru apstiprinātiem Emitenta iekšējiem normatīvajiem aktiem.  Emitenta Valdes locekļu tiesības noteiktas LR Komerclikumā un Emitenta Statūtos, kā arī atspoguļotas Valdes darba reglamentā. Papildus pilnvaras, ieskaitot pilnvaras emitēt vai atpirkt akcijas, Valdes locekļiem nav piešķirtas.   § 4 Emitenta pārvaldes institūcijas: 1. akcionāru sapulce, 2. Emitenta Padome, 3. Emitenta Valde. Katrai institūcijai ir sava kompetence (pilnvaras), tiesības un pienākumi, kas noteikti Latvijas Republikas likumos, ES regulās un direktīvās, Korporatīvās pārvaldības principos, Emitenta Statūtos un iekšējos dokumentos, tai skaitā, Padomes un Valdes darba reglamentā, akcionāru sapulču lēmumos. Pārvaldes institūcijas ir neatkarīgas. Akcionāru lēmuma neatkarība tiek nodrošināta saskaņā ar LR Komerclikuma normām (268., 273.-286. panti), Finanšu instrumentu tirgus likuma normām (54., 54.2 - 54.4 panti), Korporatīvās pārvaldības principiem, Emitenta Statūtiem, Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un citiem normatīvajiem aktiem un Emitenta iekšējiem dokumentiem. Padomes un Valdes locekļi saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus likumu, Statūtiem, Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju, un par šo procesu novērtēšanu, Padomes un Valdes darba reglamentiem un citiem normatīvajiem aktiem, un Emitenta iekšējiem dokumentiem, pienākumu izpildē ir neatkarīgi un saskaņā ar tiesību normām atbild akcionāru priekšā. 
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 PADOMES ZIŅOJUMS 2021. gada pārskatam  Izdots saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības Statūtiem, apstiprināts ar 27.04.2022. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes lēmumu, protokols Nr. 240   AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padome paziņo, ka Sabiedrības Valdes ziņojums kārtējai akcionāru pilnsapulcei un iesniegtais 2021. gada pārskats patiesi atspoguļo Sabiedrības komercdarbības  rezultātus un finansiālo stāvokli.  Valde pārskata periodā vadīja ražošanas-saimniecisko darbību un pārstāvēja Sabiedrību saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem, Sabiedrības Statūtiem, Deklarāciju par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu, akcionāru pilnsapulces lēmumiem un Padomes ieteikumiem, kā arī saskaņā ar akcionāru apstiprinātiem Sabiedrības iekšējiem normatīviem dokumentiem, procedūrām un noteikumiem. No akcionāru, kā arī Padomes locekļu puses pretenzijas pret Valdi un atsevišķiem tās locekļiem netika izteiktas un iesniegtas. Informācijas par Valdes locekļu neatkarības principu pārkāpšanu Sabiedrības rīcībā nav.  04.06.2021. Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē, apstiprinot 2020. gada pārskatu, Valdes darbība iepriekšējā periodā tika novērtēta pozitīvi un kā atbilstoša Sabiedrības mērķiem un misijai, un faktiskajiem tirgus apstākļiem. Nekādas pretenzijas un prasības sakarā ar Valdes darbību netika izteiktas. Sabiedrība 2021. gadu noslēdza ar rādītājiem, kuri atbilst reālajam Sabiedrības stāvoklim un pasaules ekonomiskajiem nosacījumiem. Cēloņi, apstākļi un nosacījumi, kuri noteica šos rādītājus, ir izklāstīti Vadības ziņojumā.  Sabiedrības Padome pārstāvēja akcionāru intereses sapulču starplaikā, un saskaņā ar pasaules ekonomikas nosacījumiem pārskata periodā Sabiedrības Statūtos un Latvijas Republikas likumos noteiktajos ietvaros uzraudzīja Valdes darbību.  Kopumā pārskata periodā notika sešas Padomes sēdes.  Padomes sēdēs tika izskatīti šādi jautājumi: - par Sabiedrības 2020. gada pārskata un Valdes ziņojuma “Par Valdes darbību un Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem 2020. gada 12 mēnešos” izskatīšanu; - par Padomes ziņojuma Sabiedrības 2020. gada pārskatam apstiprināšanu; - par 04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības izskatīšanu un saskaņošanu; - par lēmumu projektu izskatīšanu izsludinātās 04.06.2021. kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos;  - par  Valdes  ziņojumu  „Par  Valdes darbību un Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem 2021. gada 3 mēnešos”; - Sabiedrības finanšu pārskata apstiprināšana par 2021. gada 3 mēnešiem; - par valdes locekļa J. Koršenkova atsaukšanu saskaņā ar Latvijas Komerclikuma 306. pantu; - par  Valdes  ziņojumu  „Par  Valdes darbību un Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem 2021. gada 6 mēnešos”; - Sabiedrības finanšu pārskata apstiprināšana par 2021. gada 6 mēnešiem; - par  Valdes  ziņojumu  „Par  Valdes darbību un Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem 2021. gada 9 mēnešos”; - Sabiedrības finanšu pārskata apstiprināšana par 2021. gada 9 mēnešiem.  Bez augstākminētajām notika arī piecas Padomes sēdes Sabiedrības revīzijas komitejas statusā saskaņā ar Revīzijas komitejas kompetenci un pilnvarām. Ziņojums par šo Padomes darbības jomu tiks ietverts A/S 





 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” GADA PĀRSKATS PAR 2021.GADU   
 12 

 VADĪBAS ZIŅOJUMS  Sabiedrības darbības rezultāti 2021. gadā  Neto-apgrozījums 2021. gada 12 mēnešos tika izpildīts EUR 5 275 426 apmērā, kas ir par EUR 721 000 lielāks nekā 2020. gada 12 mēnešu rādītājs.  Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 84% no visas Sabiedrības saražotās produkcijas un sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, 47% - uz Austrumiem un 37% - uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 16% no visas Sabiedrības produkcijas un pakalpojumiem. 2021. gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu EUR 130 734 (pirms nodokļu nomaksas) apmērā. Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits 2021. gadā bija 132 cilvēki. Vidējā  darba  alga  Sabiedrībā  2021. gadā sastādīja 777 EUR, kas ir lielāka par vidējo darba algu Sabiedrībā 2020. gadā (645 EUR). Sabiedrības darba rezultātus un Gada pārskatu kopā ar finanšu pārskatu (ar pielikumiem), šo Vadības ziņojumu  un  Paziņojumu  par  korporatīvo pārvaldību (ar pielikumiem) apstiprināja Sabiedrības Valde (2022. gada 27. aprīlī, Valdes sēdes protokols Nr.03/2022).  Būtiski notikumi. Tirgus tendences un Sabiedrības attīstība. Riski.  Sabiedrības darbība 2021. gadā noritēja COVID-19 pandēmijas apstākļos, kuri būtiski ietekmēja tirgus atvērtību, to aktivitāti un kopējo situāciju ekonomikā. Negatīvie faktori saasinājās noteikto lokdaunu laikā, kā arī laikā, kad pieauga saslimšana reģionos. Pateicoties Sabiedrībā noteiktajiem karantīnas un organizatoriskajiem pasākumiem, Sabiedrībā nenotika darbinieku masveida saslimšana, kas varētu izraisīt ražošanas pilnīgu apstāšanos. Sabiedrības COVID-19 pandēmijas un lokdaunu apstākļos notikušās darbības analīze, kā arī jauni izaicinājumi, atsevišķu risku aktivizēšanās Sabiedrības ražošanas un komercdarbībā ir sniegti 2020. gada pārskata un 2021. gada 6 mēnešu pārskata Vadības ziņojumā. Visi tajā norādītie faktori, nosacījumi, iemesli un sekas bija aktuāli Sabiedrības darbībai visu 2021. gadu. Sabiedrība daudzkārt, paziņojot par sava darba rezultātiem, pievērsa uzmanību tam, ka Sabiedrība ir integrēta pasaules ekonomikā un starptautiskos ekonomikas sakaros, kā rezultātā Sabiedrība ir atkarīga no situācijas tajos tirgus segmentos, kur ir pārstāvētas Sabiedrības kā produkcijas piegādātāja un kā izejvielu un resursu pircēja intereses. Tas objektīvi neļauj Sabiedrībai individuāli pārvaldīt tirgus procesus un plānot savu darbību ilgtspējīgā perspektīvā, neņemot vērā vispārējās visās ekonomikas nozarēs pastāvošās tendences. Sabiedrība turpina produkcijas ražošanas un pārdošanas darbību divos galvenajos savu tirgu segmentos, kas nosacīti tiek iedalīti šādi: - „rietumu” tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un - „austrumu” tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī Āzijas tirgus valstis. Kopējie visu tirgus segmentu rādītāji liecina par Sabiedrības preču un pakalpojumu izmaksu un Sabiedrības neto-apgrozījuma pieaugumu. Pamatojoties uz risku diversifikācijas programmu (kas ir saistīta ar iepriekš minētajiem tirgus segmentiem), šīs programmas īstenošanas laikā (5-7 gadu laikā) Sabiedrības preču un pakalpojumu pārdošanas jomā ir būtiski koriģēta tirgus „austrumu” segmenta daļa attiecībā pret tirgus „rietumu” segmenta  daļu  par  labu  tam,  lai  tiktu  mazināta  atkarība no tirgus „austrumu” segmenta daļas, kura 
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2021. gadā sastāda 47% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma un 56% no Sabiedrības kopējā saražotās produkcijas pārdošanas apjoma. Sabiedrība visu 2021. gadu turpināja īstenot zaudējumu minimizācijas programmu, pateicoties iekšējās struktūras optimizācijai, infrastruktūras, intelektuālo un cilvēkresursu izmantošanai. Savas rezerves Sabiedrība saskata arī ražošanas koncentrēšanas uz tehnoloģiski sarežģītiem produkcijas veidiem ar augstu pievienoto vērtību jomā, kā arī pakalpojumu un darbu ārpus pamatražošanas pieauguma aktivizēšanā. Šis darbs ļāva Valdei koncentrēt savu darbību vienā secīgā virzienā, padarīt darbību strukturālāku, kā arī ļāva optimālāk sadalīt iesaistītos resursus Sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Sabiedrība kā savus maksas pakalpojumus virza industriāli-tehnoloģiskā parka attīstības programmu savā teritorijā. Šīs programmas ietvaros Sabiedrība īstenoja savu ražošanas telpu modernizāciju. Tas ļāva ieviest efektīvu resursu taupīšanu ražošanas telpu uzturēšanā, kā arī izveidot ražošanas telpu ar ražošanai nepieciešamo infrastruktūru nomas komercpiedāvājumu. 2021. gada maijā-novembrī parādījās tirgus nesabalansētības un neprognozējama izejvielu cenu pieauguma tendences. Tas negatīvi ietekmēja Sabiedrības darba rezultātus, jo Sabiedrība bija spiesta pabeigt pasūtījumu izpildi, kas tika izveidoti citos cenu nosacījumos, kā arī pasūtījumu apjomu samazināšanās dēļ pēc tam, kad tika pasludināts piegādājamās produkcijas cenu pieaugums. Otrais tādas nestabilitātes vilnis sekoja 2021. gada septembra-decembra periodā, kura laikā tikpat neprognozējamu un neizprotamu iemeslu dēļ notika būtisks ražošanā izmantojamo resursu (elektroenerģijas padeves, gāzes piegādes) cenu pieaugums, kas izraisīja tādas pašas sekas, kādas norādītas saistībā ar izejvielu cenu sadārdzināšanos. Ražošanas stabilitāte, kurai parasti piemīt ievērojams laika periods (līdz pat 2-4 mēnešiem) starp pasūtījumu un gatavās produkcijas apmaksas saņemšanu šī pasūtījuma ietvaros, ir atkarīga no stabilitātes visos tirgus segmentos, un, ja jebkādā no tiem rodas nelīdzsvarotība, ārpus iepriekš norādītajiem faktoriem īslaicīgā laika periodā tas var radīt tirgos arī pieprasījuma samazināšanos, cenu pretrunas, konkurences cīņas aktivizēšanos un agresīvu izspiešanu no atsevišķiem tirgus segmentiem. 2021. gadā Sabiedrība strādāja ļoti sarežģītos, tirgu nestabilitātes un neprognozējamības apstākļos, tomēr 2021. gadu noslēdza ar peļņu EUR 130 734 (līdz nodokļu nomaksai). Pēc pārskata gada – 2021. gada – noslēguma tirgos, kuros darbojas Sabiedrība, izveidojās kārtējā krīzes situācija, kura nav radusies Sabiedrības, tās saimnieciskās darbības vai Sabiedrības pārvaldes institūciju darba dēļ. To ir izraisījušas sankcijas, kuras saistībā ar zināmiem politiskiem notikumiem Eiropas Savienība noteica attiecībā pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Lai izanalizētu situāciju, izvērtētu Sabiedrības perspektīvas un iespējas, saimnieciskās darbības pārvaldes procedūru plānošanu, Sabiedrībā 2022. gada 5. janvārī tika pieņemta Risku pārvaldības politika, savukārt 2022. gada 25. martā Sabiedrības Valde apstiprināja “A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” procedūras saistībā ar sankciju ietvaros noteikto pasākumu izpildi”. Lai koordinētu un izpildītu šos sankciju ietvaros noteiktos pasākumus, Sabiedrībā tika noteikta atbildīgā persona. Sākotnējā analītiskā un mārketinga izpēte parādīja, ka: pirmkārt, Sabiedrības pārdošanai ražotā produkcija nav iekļauta sankciju sarakstos ne pēc tās tiešās nozīmes, ne kā “divējāda lietojuma” produkcija; otrkārt, Sabiedrības partneri, to amatpersonas un uzņēmumu īpašnieki arī nav iekļauti sankciju sarakstos. Šī izpēte tiks turpināta. Pie tam situācijas nestabilitāte, sistemātiska sankciju sarakstu korekcija, sistemātiskuma un skaidrības trūkums sankciju piemērošanā, tai skaitā, lai noregulētu sadarbību ar partneriem, neļauj Valdei nekavējoši dot argumentētu un ticamu prognozi par situācijas, Sabiedrības un tās saimnieciskās darbības attīstību. Dot šādu prognozi būs iespējams pēc tā, kā situācija stabilizēsies.   
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 Sabiedrības Valdes deklarācija Sabiedrības Valde deklarē, ka jebkādas agresīvas, vardarbīgas vai kara darbības un operācijas ir jāizskata kā nesamērīgas, nelikumīgas un cilvēka tiesības uz brīvību, dzīvību un veselību pārkāpjošas.  Gada pārskata apstiprināšana un peļņas sadale Sabiedrības Valde, ņemot vērā Sabiedrības darba rezultātus iepriekšējos gados, iesniegs akcionāru sapulcei iniciatīvu apstiprināt 2021. gada pārskatu sastādītajā redakcijā un novirzīt gūto peļņu iepriekšējo gadu zaudējumu dzēšanai.  Sabiedrības riski Ņemot vērā aktuālos tirgus izaicinājumus un, lai sistematizētu pašus riskus, to sekas, to noteikšanas, kontroles un pārvaldības procedūras, Sabiedrības Padomes un Valde pieņēma un apstiprināja “A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” risku pārvaldības politiku”. Šis dokuments ir publicēts Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv. Nosakot Sabiedrības riskus, kā arī risku vadības principus un mērķus, Sabiedrība balstās uz šādām pozīcijām: ◊ Sabiedrības Risku pārvaldības politikas mērķis ir noteikt vienotus risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu Sabiedrībā, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un samazinot potenciālos zaudējumus un/vai reputācijas kaitējumu; ◊ Risku pārvaldības politikā noteiktie principi balstās uz starptautisko labāko praksi risku pārvaldībā un Latvijas Republikā saistošiem tiesību aktiem; ◊ Risku pārvaldības politika izskata visus iespējamos un analizējamos riskus kā Sabiedrības noturīgas attīstības riskus un kā tādus, kuri: ● ietekmē ilgtspējīgu plānošanu un īstenotās investīciju programmas, ● ietekmē vai var ietekmēt Sabiedrību ilglaicīgā vai īslaicīgā laika perspektīvā, ● ietekmē vai var ietekmēt Sabiedrības finanšu instrumentus; ◊ Risku pārvaldības politika kā Sabiedrības riskus izskata iespējamus notikumus, kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības spēju nodrošināt ražošanas vai citu saimniecisko darbību vai sasniegt noteiktos komercdarbības mērķus un efektīvi īstenot ar Sabiedrības akcionāru lēmumu apstiprinātos Sabiedrības darbības un attīstības mērķus un misijas. Risku pārvaldības politika kā kritiskos riskus izskata tos notikumus, kas Sabiedrībai var radīt darbības apstāšanos, būtiskus finansiālus zaudējumus vai būtisku tirgus reputācijas kaitējumu, partneru un tirgus zaudējumu, vai notikumi, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz fizisko personu veselību un/vai dzīvību, bet kuru iestāšanās varbūtība un/vai iespējamā negatīvā ietekme nav precīzi nosakāma. Pie kritiskiem riskiem attiecas visi nepārvaramas varas (jeb force majeure) riski, ja tie ir notikuši un tādā veidā radījuši Sabiedrībai negatīvu seku iestāšanos, un to pārvarēšanas prognozes ir negatīvas. Risku pārvaldības politika ietver sevī arī risku pārvaldības procesus, Sabiedrības institūciju un darbinieku dalību šajos procesos, šo procesu prioritātes, atbildību un uzraudzību. Sabiedrības Risku pārvaldības politika ietver sevī šādus riskus: ● ražošanas riski,  ● tirgus riski,   ● finanšu riski,  ● vadības un korupcijas riski,  ● juridiskie un atbilstības riski,  ● sankciju riski, ● sociālie riski, ● nepārvaramas varas (jeb force majeure) riski. 
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI  Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes  Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes  Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas). Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība klasificējama kā vidēja sabiedrība.  Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā.  Gada  pārskata  posteņi  novērtēti  atbilstoši  šādiem  grāmatvedības  principiem,  kas  ir  iekļauti 2016. gada 22. decembrī apstiprinātā “Grāmatvedības politikā” (ar grozījumiem 2018. gada 01. jūnijā): a) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas tika pielietotas iepriekšējā gadā;  b) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa; - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; d) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; e) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.  Grāmatvedība 2021. gadā kārtota 1993. gada 13. maijā apstiprinātajos vienotajos grāmatvedības kontos (ar grozījumiem 2017. gada 28. decembrī), kā arī saskaņā ar 2007. gada 08. janvāra “Nolikumu par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu”, detalizējot kontu plānu atbilstoši Sabiedrības saimnieciskās darbības īpatnībām.  Grāmatvedības sintētiskās uzskaites reģistrs ir Galvenā grāmata, kurā ierakstus izdara no saimniecisko operāciju grupēšanas pārskatiem. Analītiskās uzskaites reģistru veidi ir grāmatas, kartiņas, saraksti u.c.  Pārskata gads ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Pamatinformācija par Sabiedrību sniegta šī pārskata 3. lapā.  Sabiedrības darbības turpināšana  Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk.    
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 Sabiedrības darbības turpināšana (turpinājums)  2021. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedza tās īstermiņa saistību kopsummu par EUR 177 742 (2020. gada 31. decembrī īstermiņa aktīvi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 57 113). 2021. gadā īstermiņa saistības ir lielākas nekā 2020. gadā par EUR 143 983.  2021. gada rezultāti liecina par Sabiedrības finanšu un saimniecisko rādītāju uzlabošanos.  2022. gada I ceturksnī, sakarā ar sankciju politikas iniciatīvu, kas tika pieņemta Eiropas Savienībā un Latvijā attiecībā pret Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, ir aktivizējušies tā saucamie “sankciju riski”.  Šo risku provizoriskā analīze tiek sniegta Vadības ziņojumā un Padomes ziņojumā. “Sankciju riski” ir dinamiski, un izteikt to turpmākās attīstības ticamas prognozes pašlaik nav iespējams.  Sabiedrības produkcija nav iekļauta to preču un pakalpojumu sarakstā, kuras ir pakļautas sankcijām un kuras aizliegts eksportēt uz Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku. Sabiedrības produkcija nav arī divējādas nozīmes prece. Sabiedrības partneri arī nav iekļauti sankciju sarakstos.  Ņemot vērā Sabiedrības uz Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku iepriekš pārdotās produkcijas apmērus, būtiska nozīme Sabiedrībai tās tālākajā darbībā būs turpmākajiem sankciju politikas ietvaros Eiropas Savienības un Latvijas pārvaldes institūciju attiecībā uz šādas pārdošanas iespējām pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā tādiem, kas attiecas uz iespējamiem pārdošanas aizlieguma termiņiem tajā gadījumā, ja tiem būs īslaicīgs raksturs.  Pamatojoties uz šādu dinamiku, Sabiedrības institūcijas pieņems stratēģiskus un taktiskus lēmumus, informējot ieguldītājus un investorus, kā arī finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par to noteiktajā kārtībā.  Jebkurā gadījumā Sabiedrības institūciju prioritārie pasākumi būs uz Sabiedrības un tās saimnieciskās darbības saglabāšanu vērsti pasākumi, aktivizējot pārdošanas un izejvielu tirgu korekciju iespējas tik lielā mērā, cik to pieļauj tirgus apstākļi, tā aktivitāte un konkurējošie piedāvājumi.  Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Eiropas Savienības vienotajā valūtā – euro (EUR). Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.  31.12.2021.   31.12.2020.         1 USD = 0,88 EUR   1 USD = 0,81 EUR       1 RUB = 0,01 EUR   1 RUB = 0,01 EUR   Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi  Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.  Nemateriālie ieguldījumi  Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā,  izmantojot  lineāro  metodi. Amortizācijas periods ir līdz 5 gadiem. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa 
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Nemateriālie ieguldījumi (turpinājums)  liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu.  Pamatlīdzekļi  Atbilstoši Sabiedrības grāmatvedības politikai, pamatlīdzekļu uzskaites principi tiek piemēroti arī ieguldījuma īpašumu uzskaitē (skatīt arī sadaļu “Ieguldījuma īpašumi”). Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds pastāv. Sākotnējā vērtība iekļauj sevī iegādes izmaksas,  ieskaitot muitas nodokļus un jebkuras citas tieši saistītas izmaksas, kas rodas, lai pamatlīdzekli sagatavotu darba kārtībā tam paredzētajiem lietošanas mērķiem. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:  % gadā Zeme nolietojums netiek aprēķināts Ēkas un inženierbūves 5 – 10 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  6 - 33 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20 - 70 Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.  Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirms nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem.  Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma kapitāliem uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā pamatlīdzekļi. Šo aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda.  Ieguldījuma īpašumi  Ieguldījuma īpašumi ir zemes gabali, ēkas, būves vai šo objektu daļas, ko Sabiedrība tur kā īpašnieks, lai iegūtu nomas maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā saimnieciskās darbības gaitā. Ieguldījuma īpašumi tiek uzrādīti atsevišķi no citiem nekustamajiem īpašumiem, lai sniegtu skaidrāku un patiesāku 
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Ieguldījuma īpašumi (turpinājums)  priekšstatu finanšu pārskata lietotājiem. Sabiedrība ieguldījuma īpašumu novērtē iegādes izmaksās. Ieguldījuma īpašumu sastāvā ietverto nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un citām tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai. Attiecīgā ieguldījuma īpašuma sākotnējā vērtība netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi. Ieguldījuma īpašuma tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 2020. gadā Pamatojoties uz LR MK Noteikumu Nr. 755 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 303. pantu, bilances postenis “Ieguldījuma īpašumi” tā sastāvā esošais nekustamais īpašums iekļauts sabiedrības pamatlīdzekļos. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Ēkām, kas klasificētas kā ieguldījuma īpašumi, nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes ēkas lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu ēkas iegādes vērtību līdz tās aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  % gadā Ēkas un inženierbūves 5 – 10    Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori   Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši izrakstīto rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. Sabiedrība veido uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem, pamatojoties uz individuālu debitoru parādu novērtējumu. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.   Krājumi  Izejvielu un materiālu un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Iegādes pašizmaksu aprēķina pirkšanas cenai pieskaitot tieši attiecināmos izdevumus, kas saistīti ar pirkumu. Krājumu atlikumi bilances datumā novērtēti atbilstoši iegādes pašizmaksai vai zemākajai tirgus cenai atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas – attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota FIFO metode. Nepabeigtā ražošana tiek uzrādīta pēc tiešo materiālu izmaksu vērtības. Gatavie ražojumi tiek uzrādīti faktiskās ražošanas pašizmaksas vērtībā, kas ietver ražošanas tiešās izmaksas – materiālu un tiešās darba izmaksas, ražošanas pārējās izmaksas – energoresursu, palīgmateriālu un iekārtu izmaksas, kā arī nolietojumu un ražošanas vispārējās izmaksas – servisa izmaksas, kas attiecas uz ražošanas procesa nodrošināšanu.  Nauda  Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.  Parādi piegādātājiem  Parādi piegādātajiem tiek uzrādīti pēc to nominālvērtības.   
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Aizdevumi un aizņēmumi  Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā. Starpība starp ieņēmumiem (samazinātiem par ar to gūšanu saistītām izmaksām) un aizdevuma dzēšanas vērtību tiek atspoguļota peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma laikā.  Aizņēmumu izmaksas  Aizņēmumu izmaksas tiek iekļautas izdevumos periodā, kurā tās ir radušās. Tās tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.  Iespējamās saistības un aktīvi  Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota. Iespējamās saistības un aktīvi atspoguļoti, ja tie ir būtiski.  Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā  Sabiedrība ieguldījumu pārējo sabiedrību kapitālā atspoguļošanai izmanto izmaksu metodi. Izmaksu metode ir ieguldījuma uzskaites metode, saskaņā ar kuru ieguldījumu grāmato pēc iegādes izmaksām. Ieguldītājs atzīst ienākumus tikai tad, ja ieguldītājs no ieguldījuma saņēmēja saņem pēc iegādes datuma radušās uzkrātās peļņas sadali. Gadījumos, kad ieguldījumu atgūstamā vērtība ir nozīmīgi samazinājusies tādu apstākļu ietekmē, kas nav uzskatāmi par pārejošiem, ieguldījuma uzskaites vērtība tiek samazināta līdz atgūstamajai vērtībai.  Ieņēmumu atzīšana  Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrāšanas principa. Ieņēmumi tiek atzīti pārdošanas brīdī, kad īpašumtiesības tiek nodotas pircējam. Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši attiecīgajam laika periodam pēc uzkrāšanas principa.  Izdevumu atzīšana  Izdevumi tiek uzrādīti periodā, uz kuru tie attiecas, neatkarīgi no datuma, kad tiek veikts maksājums.  Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem  Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu, ieskaitot sociālo nodokli, pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.  Uzkrājumi   Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un ir sagaidāms, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.     
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Valsts atbalsts  Valsts atbalsts netiek atzīts līdz brīdim, kad Sabiedrība ir guvusi pietiekamu pārliecību, ka tiks izpildīti atbalsta saņemšanas noteikumi un atbalsts tiks saņemts. Valsts atbalsts tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā sistemātiskā veidā to periodu laikā, kurā Sabiedrība iekļauj izdevumos izmaksas, kuras valsts atbalsts kompensē. Tādejādi valsts atbalsts, kura mērķis ir ilgtermiņa ieguldījumu iegāde vai izveidošana, bilancē tiek uzrādīts nākamo periodu ieņēmumu sastāvā un iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā sistemātiskā un racionāla veidā atbilstoši ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās lietošanas laikam.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis  Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.  Novērtējumu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi  Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.  Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī citas neskaidrības, kuras pastāv bilances datumā, attiecībā uz ko pastāv būtisks risks, ka, iespējams, nākamajos finanšu gados būs nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas: 

 Sabiedrība izvērtē debitoru parādus un aizdevumus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem un aizdevumiem. Sabiedrības vadība ir  novērtējusi debitoru parādus un aizdevumus un nepieņēma lēmumu izveidot papildus uzkrājumus uz 2021. gada 31. decembri. 
 Sabiedrība katra pārskata gada beigās izvērtē pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku. Šis novērtējums un līdz ar to arī aprēķinātais nolietojums var mainīties.  
 Sabiedrība izvērtē samaksātos avansus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus neatgūstamiem avansiem. Sabiedrības vadība ir novērtējusi samaksātos avansus un uzskata, ka nav nepieciešams veidot papildus uzkrājumus uz 2021. gada 31. decembri.  Darījumi ar saistītām pusēm  Darījumi ar saistītām pusēm tiek uzrādīti atbilstoši likuma prasībām attiecībā uz vidējām sabiedrībām – gadījumos, kad darījumi veikti ar šīs pašas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, meitas sabiedrībām un asociētajām sabiedrībām, kā arī ar šīs pašas sabiedrības vadību (padomes un valdes locekļiem) un ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.    
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(1)  Neto apgrozījums  Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Sabiedrības saražotās un iepirktās produkcijas pārdošanas, kā arī ieņēmumi no sniegtiem pakalpojumiem bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides.  Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem:  2021 EUR 2020 EUR  Tirgus atbilstoši Sabiedrības klasifikācijai:    Austrumi  2 348 693 2 154 238  Rietumi 1 924 589 1 661 526  Latvija 1 002 144 738 540  KOPĀ: 5 275 426  4 554 304    (2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas   2021 2020   EUR EUR    Materiālu izmaksas 1 458 136 1 394 443 Ražošanas personāla algu izmaksas  771 311  667 238 Elektrības izmaksas 577 355 523 007 Pamatlīdzekļu nolietojums* 397 371 398 008 Tekošā remonta izmaksas 446 218 306 229  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  180 735  159 413 Materiālu piegādes izmaksas  291 690  165 911 Pārējās ražošanas izmaksas 128 856 83 814 KOPĀ: 4 251 672 3 698 063  * Skatīt 11.pielikumu.  (3)  Pārdošanas izmaksas   2021 EUR 2020 EUR  Reklāmas izdevumi 1 074 528  Citas pārdošanas izmaksas - -  KOPĀ: 1 074 528     
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(4)  Administrācijas izmaksas   2021 EUR 2020 EUR  Administrācijas algu izmaksas 460 191 393 406 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 107 263 94 325 Apsardzes izdevumi 48 245 44 687 Komandējumu izdevumi 1 048 2 186 Nolietojums un amortizācija 8 963 12 161 Gada pārskata un revīzijas izdevumi 12 000 10 000 Citas administrācijas izmaksas 40 639 88 099 KOPĀ: 678 349 644 864   (5)  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   2021 EUR 2020 EUR  Uzkrājumu samazinājums* 27 329 36 434 Finanšu atbalsta no ES fondiem attiecināšana uz ienākumiem (20.pielikums) 60 520 60 520 Būvniecības izmaksu kompensācija (20.pielikums) 22 964 22 964 Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās 10 712 17 388 Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - - Uzkrājumi atvaļinājumiem (samazinājums) 3 282 - Citi ieņēmumi  - - KOPĀ: 124 807 137 306   * No kā 26 258  EUR (2020: 33 808 EUR) ir saņemtie ieņēmumi no agrāk veiktā šaubīgo debitoru uzkrājuma samazinājuma un 1 071 EUR (2020: 2 626 EUR) ir lēnas aprites krājumu uzkrājuma samazinājums, sakarā ar krājumu realizāciju.     
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(6)  Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi   2021 2020   EUR EUR Soda nauda  52 021 56 035 Nekustamā īpašuma nodoklis 63 526 32 183 Uzkrājumu krājumiem ar lēnu aprites ātrumu pieaugums (12. pielikums) - - Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 7 170 21 582 Zaudējumi no valūtas kursu starpībām, neto Zaudējumi no valūta kursa pazemināšanas, neto                11 970 6 489 8 655 41 465 Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums (13. pielikums) Uzkrājumi avansa maksājumiem (12.pielikums) Uzkrājumi atvaļinājumiem (palielinājums) 3 151 -  - -  1 361 24 851   KOPĀ: 144 327 186 132    (7)                   Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi      2021   EUR 2020 EUR Pārējie procentu ieņēmumi (no nedroša debitora) 1 822 1 369 KOPĀ: 1 822 1 369    (8)  Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   2021 EUR 2020 EUR  Procentu izdevumi par aizņēmumiem 195 901 188 635  KOPĀ: 195 901 188 635   (9)  Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu   2021 EUR 2020 EUR Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu - - KOPĀ: - -  Sabiedrības uzkrātie uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi 2021. gada 31. decembrī bija EUR 4 601 051 (2020. gadā EUR 4 601 051*).  2020. gada 31. decembrī atlikušais uzkrāto nodokļu zaudējumu izmantošanas termiņš ir 1 gads. 
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(9)               Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (turpinājums)  * Sakarā ar VID Lēmumu no 10.06.2019 gada, un Latvijas Republikas Senāta Rīcības sēdes lēmumu no 14.12.2021 gada, UIN deklarācijā par 2021.gada decembrī tiek koriģētā uzkrāto zaudējumu summa.   (10)            Nemateriālie ieguldījumi    Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības EUR 2019. gada 31. decembrī   Sākotnējā vērtība  58 875  Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (52 432)  Bilances vērtība 31. decembrī  6 444     2020. gads   Bilances vērtība 1. janvārī  6 444 Iegāde  -  Amortizācija  (4 833) Bilances vērtība 31. decembrī  1 611     2020. gada 31. decembrī   Sākotnējā vērtība  58 875  Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (57 264) Bilances vērtība 31. decembrī  1 611     2021. gads  1 611  Bilances vērtība 1. janvārī  Iegāde  - (1 611) Amortizācija  Bilances vērtība 31. decembrī  -    58 875  2021. gada 31. decembrī  Sākotnējā vērtība  Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (58 875) Bilances vērtība 31. decembrī  -   Visa Sabiedrības manta ieķīlāta par labu A/S Citadele banka, skatīt arī 15.pielikumu.      
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(11)            Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi  

 Visi Sabiedrības pamatlīdzekļi ieķīlāti par labu A/S Citadele banka, skatīt arī 15. pielikumu, bet 2017. gadā iegādātās iekārtas ir apgrūtinātas saistībā ar izmeklēšanas darbībām attiecībā uz sadarbības partnera darbību. * 2014. gada 14. martā ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” tika parakstīts līgums Nr.L-IZI-14-0003 par projekta „Ražošanas telpu izveide AS „Ditton pievadķēžu rūpnīcas” brīvajās ražošanas platībās” īstenošanu. Projekta īstenošana uzsākta 2014. gada 14. martā, projekta īstenošanas beigu termiņš bija 2015. gada 14. jūnijs. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 3 376 313, tai skaitā, attiecināmās izmaksas EUR 2 796 430. Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Ditton Būve” saskaņā ar 2014. gada 25. jūlija Būvdarbu līgumu Nr. DPR/2014/01. Saskaņā ar 2015. gada 25. februāra pieņemšanas-nodošanas aktu izpildīti būvdarbi  
 Zemesgabali, ēkas un inženierbūves* Ieguldījuma īpašumi - zeme un ēkas * Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas KOPĀ  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2019. gada 31. decembrī       25 007 063 Sākotnējā vērtība  14 868 387 1 246 700 8 370 595  508 732 12 649  Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums  (11 661 395) (279 867) (5 807 195) (474 048) -  (18 222 505) Bilances vērtība 31. decembrī 3 206 992 966 833 2 563 400 34 684 12 649  6 784 557        2020. gads       Bilances vērtība 1. janvārī 3 206 992 966 833** 2 563 400  34 684  12 649  5 817 724 Pārklasificēts 966 833**     966 833 Iegāde -  2 106 568 -  2 674 Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība - (966 833)** (89 500) (25 782) -  (115 282) Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums -  - 88 904  25 782  -  114 686  Nolietojums (84 538) -**  (251 528) (11 368) (12 649) (360 083) Pārklasificēts (Nolietojuma daļa) (57 903)**     (57 903)** Bilances vērtība 31. decembrī 4 031 384  - 2 313 382  23 884  -  6 368 650         2020. gada 31. decembrī       Sākotnējā vērtība 14 868 387 1 246 700** 8 283 201  483 518 12 649  24 881 807 Pārklasificēts 1 246 700**      Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (12 083 704) (1 246 700)** (5 969 819) (459 634) (12 649) (18 513 157) Bilances vērtība 31. decembrī 4 031 384 - 2 313 382 23 884 -  6 368 650        2021. gads       Bilances vērtība 1. janvārī 4 031 384 - 2 313 382  23 884  -  6 368 650 Iegāde -  5 670 3 285 -  8 955 Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība - - (4 550) (23 536) -  (28 086) Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums -  - 4 550  23 536  -  28 086  Nolietojums (142 441) -  (251 493) (10 789) - (404 723) Bilances vērtība 31. decembrī 3 888 942  - 2 067 559  16 380  -  5 972 881         2021. gada 31. decembrī       Sākotnējā vērtība 16 115 088 - 8 284 321  463 267 -  24 862 676 Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (12 226 146) - (6 216 762) (446 887) - (18 889 795) Bilances vērtība 31. decembrī 3 888 942 - 2 067 559 16 380 -  5 972 881 
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(11)        Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi (turpinājums)  par summu EUR 2 750 704. 2015. gada 29. decembrī Sabiedrība saņēma no “LIAA” finansējumu 1 159 833 EUR apmērā.  Nozīmīga Sabiedrības ražošanas telpu daļa tiek turēta iznomāšanai.  Līdz 2017.gadam iznomāšanai turēto īpašumu vērtība tika atspoguļota pamatlīdzekļu sastāvā.  Sākot ar 2017.gadu, Sabiedrība iznomāšanai turēto īpašumu (zemes un ēku) vērtību atspoguļo kā ieguldījuma īpašumus.  Veikta atbilstoša iepriekšējo gadu salīdzinošo ieguldījuma īpašumu iegādes vērtības, uzkrātā nolietojuma un nolietojuma izmaksu pārklasifikācija. ** Sākot ar 2020. gadu, Sabiedrības ražošanas telpu daļa, kura turēta iznomāšanai pārklasificēta atpakaļ, no ieguldījuma īpašumiem, pamatlīdzekļu sastāva (zemesgabali, ēkas un inženierbūves), sakarā ar to, ka Sabiedrība izvērtēja līdz šim sniegto informāciju un uzskata, ka postenī “Ieguldījuma īpašumi” informāciju jāuzrāda tajos gadījumos, ja ir koncerna mātes sabiedrība. Pamatlīdzekļu sastāvā ir ietverta zeme (kad. Nr. 0500 007 0001) , uz kuras atrodas Sabiedrības darbībai nozīmīgi infrastruktūras objekti un kura vēsturiski ir iegādāta uz nomaksu no Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un ieķīlāta Latvijā reģistrētā komercbankā kā nodrošinājums pārdevēja aizņēmumam.  Īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu pāriet Sabiedrībai tikai pēc nostiprināšana zemesgrāmatā. Saskaņā ar pirkuma līguma nosacījumiem pārdevējam nav tiesību pieprasīt zemes pārdošanas līguma atcelšanu.  Sabiedrības vadība ir izvērtējusi tās bilancē esošo pamatlīdzekļu un  ieguldījuma īpašumu vērtību un uzskata, ka to atgūstamā vērtība nav zemāka par to uzskaites vērtību.  (12)                 Krājumi  31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR  Izejvielas, pamatmateriāli, un palīgmateriāli 474 389 490 793 Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu (36 486) (37 329) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, neto 437 903 453 464 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 189 594 152 543 Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu - - Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi, neto 189 594 152 543 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 273 948 229 306 Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu (26 238) (26 467) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai, neto 247 710   202 839   Avansa maksājumi par krājumiem 157 210 133 263 Uzkrājumi avansa maksājumiem (1 361) (1 361) Avansa maksājumi par krājumiem, neto 155 849 131 902 KOPĀ: 1 031 056 940 748  Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu: Uz gada sākumu (65 156) (66 421)  (Pieaugums) (skat. 5. un 6. pielikumu) (Samazinājums) (skat. 5. un 6. Pielikumu)                                                    - (1 071)                    1 361 (2 626)  Uz gada beigām (64 085) (65 156)   
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(13)            Pircēju un pasūtītāju parādi    31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 630 142 492 695 Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem (69 170) (92 276) KOPĀ: 560 972 400 419  Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem: Uz gada sākumu 92 276 126 085 No uzskaites izslēgtie šaubīgo debitoru parādi - - Samazinājums atgūšanas rezultātā (5.pielikums) (26 258) (33 808) Izveidots (6.pielikums) 3 151 - Uz gada beigām 69 170  92 276   (14)            Citi debitori   31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa 23 020 34 644 KOPĀ:  23 020 34 644  (15)  Pamatkapitāls  Sabiedrības akciju kapitāls sastāda EUR 10 360 000 ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 un kopējo akciju skaitu 7 400 000. Visas akcijas ir pilnībā apmaksātas. Akcionāri, kuriem pieder virs 5% akciju no visa Sabiedrības kapitāla uz 31.12.2021. un 31.12.2020. bija:  Vārds, uzvārds vai nosaukums Akciju skaits, % 31.12.2021. Akciju skaits, % 31.12.2020. Eduards Zavadskis* 20,00 20,00 Vladislavs Drīksne  19,92 19,92 MAX Invest Holding SIA 13,63 13,63 SIA „Maleks S” 13,56 13,30 SIA „DVINSK MNG” 9,46 9,46 Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.05.2021. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.            (2) Uz 31.12.2021. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska un V.Drīksnes mantiniekiem iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.       
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(16)   Aizņēmumi no kredītiestādēm   Ilgtermiņa: Atmaksas termiņš 31.12.2021. 31.12.2020. Aizņēmums no A/S “Citadele banka” EUR 15.12.2022 3 811 577 4 135 577 KOPĀ ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm: 3 811 577 4 135 577  Īstermiņa: Atmaksas termiņš 31.12.2021. 31.12.2020. Aizņēmums no A/S “Citadele banka” EUR 15.12.2022. 347 384 170 384 KOPĀ īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm: 347 384 170 384    KOPĀ aizņēmumi no kredītiestādēm: 4 158 961 4 305 961   31.12.2021. 31.12.2020. Ar termiņu viena gada laikā 347 384 170 384 Ar termiņu garāku par vienu gadu, bet īsāku par pieciem gadiem 3 811 577  4 135 577 KOPĀ: 4 158 961 4 305 961   Informācija par saņemtiem aizņēmumiem no AS „Citadele banka” uz 31.12.2021. ir šāda: Līguma numurs un datums Valūta Procentu likme Aizdevuma summa Atmaksas termiņš Ilgtermiņa aizņēmums,           Nr. CI2010-2.3/1 no 10.09.2010. (Vienošanās no 07.12.2021g.) EUR 5%+0.00% EURIBOR 4 305 961 EUR 15.12.2022.      Aizņēmumu nodrošinājums ir komercķīla uz visu Sabiedrības mantu (tai skaitā nemateriālajiem aktīviem, pamatlīdzekļiem, ieguldījuma īpašumiem, krājumiem, prasījuma tiesībām un Sabiedrības AS “Citadele banka” kontos esošajiem naudas līdzekļiem) kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamām sastāvdaļām. Kā papildus aizņēmumu atmaksas nodrošinājums kalpo atsevišķu Sabiedrības akcionāru galvojumi un komercķīlas, kā arī vairāku sadarbības partneru galvojumi un nekustamā īpašuma ķīlas.  Aizņēmumu līgumos ir paredzēti finanšu nosacījumi, kuru neizpildes gadījumā AS “Citadele banka” ir tiesības pieprasīt paaugstināt aizdevumu procentu likmi par 1%.  Šī finanšu pārskata sagatavošanas brīdī pieejamā informācija liecina, ka veicot aprēķinus,  atkarībā no atsevišķu finanšu notikumu interpretācijas nosacījumi vai nu ir vai nav pilnībā sasniegti, tai skaitā, 2019.gada 31.decembrī uzkrājošais pēdējo 12 mēnešu DSCR rādītājs, neatskaitot vienreizējas pagātnes aizņēmumu atmaksas, ir mazāks par 1, taču 2019. gadā ir izdevies piesaistīt finanšu konsultantu Sabiedrības finanšu plūsmu kontroles un informācijas sagatavošanas nodrošināšanai. Sabiedrība cieši sadarbojas ar banku un finanšu konsultantu un vadības rīcībā nav ziņu par bankas nodomiem izmantot augstāk minētās tiesības aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas pieprasīšanai no AS “Citadele banka” puses.  
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(16)   Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums)  * 2019.gada 22.februārī Sabiedrība un AS “Citadele banka” vienojās par Kredītlīnijas līguma Nr. CI2011-2.3/218 pārtraukšanu un no tā izrietošo īstermiņa kredītsaistību EUR 449 543 apmērā restrukturizāciju, palielinot ilgtermiņa Kredīta līguma Nr. CI2010-2.3/1 summu līdz 4 952 086 EUR, attiecīgi aizņēmuma kopsumma uzrādīta ilgtermiņa kreditoru sastāvā.  (17)  Citi aizņēmumi  Īstermiņa: Atmaksas termiņš 31.12.2021. 31.12.2020. Citi aizņēmumi* EUR 31.01.2021 100 000*     3 700** KOPĀ īstermiņa aizņēmumi no citiem:      100 000 3 700  * Aizņēmuma valūta ir EUR. Fiksētā procentu likme gadā ir 4.0%. **Aizņēmuma valūta ir EUR. Fiksētā procentu likme gadā ir 12.0%. Aizņēmumu atgriešana nav nodrošināta, bez nodrošinājuma (ķīlas) reģistrācijas publiskajos reģistros.  (18)  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR  Nekustamā īpašuma nodoklis 150 521 219 730 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  50 918 53 857 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 58 744 113 546 Dabas resursu nodoklis                        345 253 Kavējuma nauda nodokļiem 37 483 72 143 PVN (VID Soda aprēķins) 11 726 16 350 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva  99 49 KOPĀ: 309 836 475 928  (19)  Pārējie kreditori   31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR  Norēķini par darba algu  81 507 67 360  Parēji kreditori 90 271  Norēķini par prasībām pret personālu - -  KOPĀ: 81 597 67 631            
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(20)                  Nākamo periodu ieņēmumi   31.12.2021. EUR  31.12.2020. EUR   Ilgtermiņa:    VA „LIAA” finansējums Nr.L-IZI-14-0003 736 195 796 714  Būvniecības izmaksu kompensācija 313 836 336 801   1 050 031 1 133 515  Īstermiņa:    VA „LIAA” finansējums Nr.L-IZI-14-0003 60 520 60 520  Būvniecības izmaksu kompensācija 22 964 22 964   83 484 83 484  KOPĀ: 1 216 999 1 216 999    2014. gada 14. martā ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” tika parakstīts līgums Nr. L-IZI-14-0003 par projekta „Ražošanas telpu izveide AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās” īstenošanu. Projekta īstenošana uzsākta 2014. gada 14. martā, projekta īstenošanas beigu termiņš 2015. gada 7. jūlijs. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 3 376 313, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 2 796 430. Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Ditton Būve” saskaņā ar 2014. gada 25. jūlija Būvdarbu līgumu Nr.DPR/2014/01. Saskaņā ar 2015.gada 25.februāra pieņemšanas-nodošanas aktu izpildīti būvdarbi par summu EUR 2 750 704.  Sabiedrība saņēma no “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” finansējumu EUR 1 159 833 apmērā (29.12.2015.) ar piecu gadu aizliegumu atsavināšanai. “Latvijas  Investīciju un attīstības aģentūra” uzsākusi korespondenci ar Sabiedrību par līguma Nr. L-IZI-14-0003 nosacījumu izpildi.  Saistībā ar 2014.gadā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru parakstītā līguma Nr. L-IZI-14-0003 par projekta "Ražošanas telpu izveide AS "Ditton pievadķēžu rūpnīcas" brīvajās ražošanas platībās" īstenošanu, pēc projekta tāmes izvērtējuma, projekta izmaksas tika atzītas par 459 275 EUR mazākā apmērā par sākotnēji plānoto. Šī neiegūtā finansējuma starpība 2016.gadā pretenzijas ceļā tika piestādīta projekta būvdarbu darbuzņēmējiem kā nesaņemtā finansējuma kompensācija, kas tiek atzīta ieņēmumos attiecīgās ēkas lietderīgās izmantošanas laikā.  (21)  Uzkrātās saistības   31.12.2021. EUR 31.12.2020. EUR  Uzkrātās saistības par precēm un pakalpojumiem 63 801 49 469  Neizmantotie darbinieku atvaļinājumi 87 506 90 788  KOPĀ: 151 307 140 257        
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(22)  Sabiedrībā nodarbināto personu skaits           2021  2020  Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā,                139  137 tajā skaitā - Padomes locekļi       5  5      - Valdes locekļi       2  2      - Pārējie darbinieki       132  130    Informācija par Padomes un Valdes locekļu atalgojumu*   Padome Valde KOPĀ  EUR EUR EUR  2021 2020 2021 2020 2021 2020 Atalgojuma pastāvīgā, mainīgā daļa un papildus maksājums 65 242 48 580 42 401 44 628 107 643 93 208 Sociālās apdrošināšanas  obligātās iemaksas 15 626 11 570 10 002 10 551 25 628 22 121 KOPĀ: 80 868 60 150 52 403 55 179  133 271  115 329  * Pilns Valdes un Padomes Atalgojuma ziņojums saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma, Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas (ES) Nr. 2017/828 (17.06.2017.) prasībām un akcionāru apstiprināto Valdes un Padomes Atalgojuma politiku ir izdots kā atsevišķs dokuments, kas tiek pievienots Sabiedrības gada pārskatam.   (23)   Finanšu risku pārvaldība  Finanšu risku pārvaldība Sabiedrībā tiek īstenota saskaņā ar “Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” risku pārvaldības politiku”. 2021. gadā kā Sabiedrības darbībai aktuāli finanšu riski tika izskatīti šādi riski.  Kredītrisks Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījuma partneris nespēs pildīt savas saistības pret Sabiedrību. Kredītrisku, galvenokārt, rada naudas līdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi un avansa maksājumi.  Šie riski var būt saistīti vai nu ar partneru maksātnespēju, vai viņu saimnieciskās darbības veikšanas pārtraukšanu, tai skaitā arī pēc trešo personu pieprasījuma, nobloķējot vai uzliekot arestu partneru bankas kontiem, vai ar paša partnera negodprātīgu rīcību.  Ārējās cenas Kredītrisks ir saistīts ar pēkšņu un neprognozējamu izejvielu un energoresursu cenu pieaugumu, tā rezultātā Sabiedrības izpildītie pasūtījumi, pamatojoties uz līdz sadārdzinājumam noteiktajām cenām, kļūst vai var kļūt par tādiem, kas Sabiedrībai rada zaudējumus.   Naudas līdzekļi  Kredītrisks saistībā ar naudu bankās tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu izvietojumu, lai vienlaikus saglabātu iespēju izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus un samazinātu iespējamību zaudēt finanšu līdzekļus.    
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(23)   Finanšu risku pārvaldība (turpinājums)  Šis risks tiek pārvaldīts, novērtēts un lokalizēts ar atbilstošu darbu ar Sabiedrības darījuma partneriem, ierobežojot vai vispār apstādinot notikušos un nākotnes darījumus ar neapzinīgiem partneriem, saņemot Sabiedrības informāciju par iespējamām šo partneru saistību izpildes problēmām.  Šis risks tiek pārvaldīts un lokalizēts, arī veicot sistemātisku mārketinga izpēti, kā arī rūpējoties par to, lai darījumi būtu ar attiecīgu tiesisku nodrošinājumu.  Likviditātes risks Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nebūs spējīga savlaicīgi un pilnā apmērā nodrošināt savu saistību izpildi. Likviditātes risks rodas, ja nesaskan finanšu aktīvu un saistību atmaksas termiņi. Sabiedrības likviditātes riska pārvaldības mērķis ir uzturēt atbilstošu naudas un tās ekvivalentu daudzumu un nodrošināt atbilstošu finansējuma pietiekamību, izmantojot banku piešķirto kredītsaistību (skatīt 16. pielikumu), lai Sabiedrība spētu pildīt savas saistības noteiktajos termiņos. Sabiedrība regulāri izvērtē finanšu aktīvu un pasīvu termiņu saskaņotību, kā arī ilgtermiņa ieguldījumu finansējuma avotu stabilitāti.   Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami naudas resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.  Ārvalstu valūtas risks Ārvalstu valūtas risks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi no nelabvēlīgām valūtas kursu svārstībām. Šis risks rodas tad, kad finanšu aktīvi ārvalstu valūtā nesakrīt ar finanšu saistībām tajā pašā valūtā, līdz ar to Sabiedrībai veidojas atklātās valūtas pozīcijas.   Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi no nelabvēlīgām procentu likmju svārstībām. Procentu likmju risks Sabiedrībai, galvenokārt, rodas no ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumiem no kredītiestādēm, kuriem ir nenoteiktas fiksētās procentu likmes vai fiksēto procentu noteikšanas periods ir mazāks par plānoto kredīta atgriešanas termiņu, vai kredīta procentu izveidē tiek ietverta mainīgā sastāvdaļu vai kredīta līguma nosacījumi. Sabiedrībai nav citas iespējas un tā neizmanto nekādus citus instrumentus procentu likmju riska mazināšanai, izņemot maksimālu sadarbību ar kredītiestādēm.  COVID-19 pandēmijas risks COVID-19 pandēmijas risks ir risks, kad pasaules ekonomikas un aktivitātes līmeņa krituma rezultātā notiks būtisks pasaules ekonomikā integrēto Sabiedrības ražošanas un finanšu rādītāju kritums. Šī riska īpatnība ir tas, ka tas nav atkarīgs tikai no Sabiedrības un Sabiedrības risku pārvaldīšanas, bet ir atkarīgs galvenokārt no ārējiem faktoriem un pārvaldes institūciju lēmumiem.  Tirgus segmentu atdzīvošanās, ekonomikas aktivizēšanās un saprātīgu pasākumu īstenošana saistībā ar COVID-19 pandēmijas riska pārvarēšanu ļāva minimizēt šī riska ietekmi 2021. gadā.  Saskaņā ar prognozēm 2022. gadā šī riska ietekme būs nebūtiska.  Pēc pārskata gada – 2021. gada – noslēguma radās un atstāj būtisku ietekmi Sankciju risks. Tiek prognozēts, ka šis risks būs aktuāls visu 2022. gadu un, iespējams, arī ilgāk. Pēc savas būtības Sankciju risks aktivizē un padziļina Kredītrisku un Ārvalstu valūtas risku, kā arī var radīt būtisku Sabiedrības ražošanas apmēru kritumu.       
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NeatkarTgu revidentu ziryojums

AS -Ditfion pievadlgEiu riipnica* akcionflrisn

Musu atzinums par finaniu parskotu

Esam veikuiiAS'Ditton pievad!€Zu rfipnlca" {.Sabiedriba") pievienotaji gada perskd6 ietuertE finan$u parskata no '16.

lldz 39. lapai revlziju. Pievienotais finan5u p*rskals ietver:

r biianci 2021. gada 31. decembri,
. @Ias vai zadBlumu ap€[inu par gadu, km nosledzEs 2tr1.gedra 3l.decembn-,
e paiu kapitSla izrnaiqu pirckatu pargadu, kas nosl8dzds 2A21.gada31.decernbf,
e naudas plusmas p6rskatu pargadu, kas nosklz5s 2021.gada 31.d*mebrl, kE af
r frnanGu p6rska{a pielikunu, kas ietvernozr-migu gr6matvedibas uzskaites pri*cipu kopsavilkumu un citu pskaidro.ioiu

inform5ciju.

MfrsuprEt, plevienatais finan$u pirskals sniedz patimu u* skaidru priek5statu par Sabiedrihas frnansiilo stivokli 202'!.
gada 31 . decembf un par iE darbihs finan*u rezult5tiem un naudas plusmu gad6, km noslEdzft 2fr21 . gak31. decembrl,

saskaryi ar Latoijas Republikas Gada pirskatu un kansolid6to gada p6rskatu likurnu fGda p&rskatu un konsolidEto gada

pErskaiu likums.).

Atzinuma pamotojums

Afbibtosi Latv'ias Republikas Revizijas pakalpojumu likumam {.Revizijas pakatpjumu likums'} rn6s veicErn rev-lziju

saskagi ar Laivijas Republiki atali*rn starptautiskalie+n rcvlzijas standartiem {turpmek- $RS}. M*su pienikumi, kas

noleik{i *a}os siandartos, irturpmdk aprakstfi m8su ziqrojunu sad{3 Revidenb atbilfiba prfina**u parskata revlniu.

MBs esam neatkafgi no Sabiedribas saskagi ar Slarpk:tiskds Gr8rnatue2u €{ikas skndartu pa*ones lxf3dS€
StarptautiskS Mesion*lu gr8msveiu Biikas kodeksa {tostarp Starptautisko Nea&arlbas standartu} praslb5m un Revizijas
pakalpojumu likum8 ie(autajSm neatka*tas prasibim, kas ir piemerojamas m&su veiktajai finan$u pirskata reviziri
Lafvijas RepublikS. M€s esam ievEroju*i ari $tarptautiskE fuesionilu E5rna$eiu etikm kodeksa {tastarp Slarptautisko

Neatkaribas standa*u) un Reviz,as pakalpojurnu likumfl notreiklos pir$os prcfesionSlis E{ikas principus un objektivitrtes
p:asihas.

MEs uzskatirn, ka m0su iegrilie revlzijas pierffiumidod pietiekamu un atbilsta*u pamatojumu m$su atrinumam.

Mttsu revtzijas pieeja

Pl3noiat musu rev-rziias proced0ras, nr*s noteicSm butiskuma linreni un izrdrtEi*rn iinaniu pdrskatiem piernitoSos b8$skas

neatbilstibas riskus, Jo lpa*i m6s izve*8jEm, vai vadlba ir veikusi su[ieKivus piel€rnumus, piem0ram, atliecib6 uz
noZirn-rgfrm qrEmatvedibas apiEs8m, kas ietver pbg*mumus un nenoteiktibu attiesibi un nikotnes notlkuniern. Tipat k6

cit6s n'*su veiktajSs revfzij-s, mOs izv6rt$jSm va$bas bkSeio kontrQu p6*3p5anas fisku, tajfr skaiffl, vai ir pieridljur*i par

neo$eldivit3ti, kas nor6da uz kr6pianas izraisltu b[tiskas nea{bilstibm dsku.

Butiskums

Rev@as apjoms ir atkargs no bOtiskurna piemGro anas. Revlziia tiek pl*nah ar m0Si ieglt pletiekamu pndiecibu par to

ka finan$u pirskati nesatlr butiskas *ea&ibtibas. Neatbilsfrbas var rasties kr8p5anas vai $ildu rezultitS" TEs tiek

uzskailtas par b8ibkim, ja atsevi$$i vai kopd t5s varEtu ietekmBt lietotS'ju ekonomisko lBrnumu pie4em6anu attieclbi uz

finaniu pErskatiem.

Balstoties uz rn8su profusiondo spriedumu, rn6s noteicim kankr€tus b8tiskuma sliekfuus, ieskailot kop€jo b*tiskuma aprn$ru,

k* piern€rojarcs finaniu parskatiem kopuma un ir abpgulots zerndk esoiajfl tabul3. Tb, kopd ar kvalifattua.iiern apsv*rurniern.

palldze.ia rnums noteikt revfziias apjornu, reidu, ilgumu un procedirru apmeru, lai iry€rt3tu gan individu3lo, gan apkopto
neatbilstTbu idekmi uz frnan$r pirskatiem kopumi.
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Kopeiais bltiskums Kop€jals bstiskums ir noteikts 114,5 t*kstoSu elro apmCra,

izpildes b0tiskums iloteikts 80.2 tukstoiu eiro aom€rd
Kd r*Es b noteic8nr Kc@iais b*tiskums atbilst afiuveni 1,5o6 no bilances aktlvu

v6rtibas. izoildes butiskums 7A% no kooEia b[tiskuma"
Pamatajur*s butiskuma kriteriju piem6r*Sa*ai Musupr6t nelo agroz-rjums ir viens ilo galvenaliem

Sabiednlas darbibu raksiuroloiiern kr';t0riiiern, kam piev&r$

uzrnanibu Sabiedribas vafrba un investori.

MEs uzskal3m, ka nr[su ieg0tie revlzijas pie€dljumidod pietiekamu un atbilsto$u pamatojumu milsu aEinumam.

G a lve n ie rev\zijc s .ja utaj u m i

Galvenie revizijas jaut8iurni ir tidi jaut*iumi, kas, pamat*icties uz rn8su profesionilo spriedumu, p5rskata penoda finanSu
pSrskata revlzij6 biia visnazimig5kie. Sie jautajurni kopum3 tika apskatiti finaniu pirskata revlzijas kontekstd, k3 ari
sagatavojct abinurnu par sa finaniu pSrskatu, t8pec akeviS$u akinumu par *iem jautijumiem mOs *eizsakim. MEs esam
noteikuSizemdk minEtos iautdjumus kE galvenos jautEjumus, par kuriem ir jasniedz infonndcija m[su zigojumd.

Ziq*iana par citu informdeiju

Parcitu inform3ciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu informEciiu veido:

r informicija par Sabiedribu, kas snie$a pievienoti gada pirskata no 3. l-rdz 5. lapai,

e rradibas ziqojunns, kas sntegis pievienot5 gada pirskata ns 12 frdz 14. lapar,

r paziry*jums par vadlbas atbildlbu, kas sniegts pievienotB gada pf,rskata 15. hpn,
e paziqojums par korporaiivc p8rvaidibu, kas sniegts pievienoti gada pSrskata ns 7 lidz 9. lapai,

1.Debitoru

Ki atklfrts finaniu pErskata pieiikuma i13) pie.lr*e, uz
2*21.gda 31.decemb* Sabiednlas pircEiu un
pasut-ritEju parEdi ir 560S72 eiro vai 7.3% no bilances
aktTviem.

Debitcru parEdu atgilstam-s vdrtibas un attiecigos
uzkr-iurnus Saublgaliem debitoru parEdiem

nepiecie$amis uzkr6juma summas apr&lina,
izvErtejot aprnaksas nosaciiumu izpildes tenniryu

bfrtisku kavejumu un citus pamatotus iemeslus, kas

iiek ap$aubit pardda atguianu.

Vesel-rgs debitoru portfelis ir butisks Sabiedribas
fina*$u stabilitEtes nosac{urns, tEp€c vadiba regu}6ri
izv6rt6 norEfinu stEvokli ar pircGjiem un pasfitit6jiem,

veicot uzkriiumu veidoianu SaubTgajiem debitoriem.

lzv6rt0|ot debitoru paridu atg0stamibu, esam
piev8rsu6i uzrnanibu ncrEfi*iem par pSrdoto

produkcilu austmrnu tirgos, kas veid* 478fo nc kop6id

apgrozijuma. Uz gada beigim austrumu tirgus pircEju

paradi biia 274978 eiro. MinEtE summa ir saqemta
2022.gada janvdriunlldz2022.gada22.f ebrudrim,par
ko pSrtiecinijimies, veicot gada pdmkata reviziju.

Austrur:ru sabiedribas partneri, to amatpersonas un

MEs veic6m att5ilnSti ar Sabiedfbas vadbu interuijas, izvErt6j6nr
viryu spriedurnu abjekiivitdti attiecibd uz debitotu finan*u st?vokla

anaiizi un iesp6jr.r atgut debitaru paridus.

Uz izlases pamata esarn veikuii Sr6io apstiprindjurnu izpOti, lai

p-rtiecinEtos, ka debitcru par3du vErt€jum*s nai: b[tisku
neathilsttou.

lzv8rt6iot debitoru parSdu atgnskmlbu, rnEs esam pirbaud{u$i
debitoru parddu teffiiqstruktllru.

MEs esam izv*rt€.ixii finan5u pdrskatu pielikur*a uzriditis
infornSciias precizitEti un pilnigumu attiecib5 uz Sabiedrr-bas

iaubigajiem debit*riem.

Esam iepazinuiies ar Finansu izl[kosanas dienesta infonniciju
no 15.03.2022. .Par 

Eiropas Savienlias ncteiktajim sankc$8m'
pielikumu ar sankciiu subjektu sarakstu.
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Mrlsu atrinurns par finanEil pdrxlutu neafiiffi uz gada p6ffikaiA ie$efo cih; infon*dciju, ufl ttt€s necnidzarn par to

nekBda veida apliminSjumu, iz{remot to k3 nCIrfrdlts r**su zigoiurna ffiddra Uz citu intorn*ciju &iec.in1mas citas zigaSanas
prasiias saskegi ar Latv$x Eepu*lifeas $esib* al<fu pra*{bfim

$aistTbS ar {inan$u pdrskata revlzlju r*Esu pienikurns ir iepazities ar cifi: infuirn5ciiu un, ts darot, izvBrt3t, vai 5i cita

i*fsnnSciia b0liski neati(iras no furaniu p6rskata rnfoilntuijm vai ns rnlsu zini$anErn, kuras m8s ieguvim reviz$as gait*,

un vai ti nesatur cita veida bu{iskas nes$ilstibas.

Ja balstolies uz veikis da$u un qenrot v6€ r'ev-rzijas laikf gfitis zi4m un izpra.hi par $abiedribu un tfrs darbibas vidi, rn*s

secin5m, ka citi informicij3 ir butiskas neatbilstibas, rnEsu pienfrkums ir zigot par Sidiem apstEld;iem. M*su uzmanfoas

iek8 nav n5kuSi apstS,ldri, par kuriera brltu Jazrgo.

lJz citu informaciju attiecinamas citas ziqtoionos prosrbas soskald ar Latvijas Republikos

tiestbu oktu prostbom

Saskap0 ar RevTzijas pakalpjur:ru likurnu rnfrsu pienlkums ir snieg& vie'dokli, vai Va$bas zigojur*s ir sagatavots saskagS

ar tE sqatavcianu reglament€jo*E normafrvE akta, Gada pirskatu un konsoiideto gada pirskatu likuma, prasihdm.

Pamat*j*ties vieru-lgiuz m*s; rev:rzijas ietvaros veiktajim proreduriim, m0suprrt:

. Vadlbas zi6ojumi par pflls&sa gadu, par kunr ir sagataw,b fina*u @rskals, sniegti infornacija atbilst finandu

pfrrskatarR, un

. Vadibas ziqrojums ir sagatavo8 xskar,ri ar Gada pirskdu un konslideto gada p&skafu likuma pasib5m.

Saskaqd ar Revizijm pakalpoje.lmu likunnu mfrsu pienEkums ir ari snieg6 viedokli, vai paziryojum* par kcrporaiivo pSrualdTbu

ir sni*gta infonniciia smka4i ar Finan*u instrunentu tirgus likuma 56.1 pnta $nnas d{as 3.,4., *",8. un 9"punkE, k5

ari 56.2 panta otrEs d{as S.purrtrts un tre$aiE d{a noteiktai2m prasib8rn un vai tajd ir ie{auta 56.2 panla ot€s ddas 1.,

2., 3., 4.,7. un LpunkE noteiha infcrmiciia. Mlsup"it, pzir"wiumn par kor,pordivo p*rvaldibu ir snleg$a infornn8cija

saskaga ar Finansu ins{rumentu tirgus likurna 56.1 pa*ta pirmis ddps 3., 4., 6., 8. un 9.pmld3, ki af 5S.2 panh o,tte
d{as 5.punld5 un tre$ajZ ddp noteikta}am prasib,Sm un ta;i6 ir iek[auia 56.2 panta otrEs dd,as 1 ., 2. , 3., 4 ., 7 . un S.punktE

noteikti inforrn6cija"

Saskagfl ar Revizijas palclpolurnu likumu rn8su pienfl.kunrs ir revidentu zipjund snie$ infrn*Eciiu pr to, vai Sabiednla
ir sagatavojusi nefinan6u pazilroiunru un par to, vai rreSnan6u pazilrojums ir iet{au$ iradfaas z$ojum€ vai sagatav& ki
atsevi$[a gada pirskda sastivd4a. RevidBtajai sabiedribainarv pienEkums sagatavot nefinan$u paziqoiumu.

$askana ar Revlziias pakalpaiurnu likumu, m0su pien6kums ir arT sniegl vie&kli, vai ablgoiunna zigoi*mE ir ietverb

Finan$u instrumeniu tirgus likurna 53.4 panti min8tr inform5ci.ia un vai ahlgaluma agripwfr ir kons,tatBtas bfrtiskas

nea*bilstibas saisbAa ar gada parska€ ncr#ito finaniu infannEciiLr. MislprEt, a{algojurna ziqojurn6 ir ietvefia FinanSu

insfiumentu tirgrs likuma 59"4 pa*a nrin€ti infonnicija un atalgojuma ziqrolumE nav ksrstaEtre butiskm nea$ils$bas

saislhd argada p5rskati nor#ilo finaniu infonnaciju.

Vodrbas un persanu, kurdm uzticEto SabiedrTbos pdrraudztba, otbildtbo par finoniu parskatu

Vadiba ir a$ild\7a par tada finan*u perskaia, kas snidz paliesu un skaidru piekssiatu. saga*voian* saskagi ar LR Gada

parskatu un konsolid€to gada pirskatu likumr:, kE ari par tidas iekiejx kontroles sist€mas uztur'Eianu, kSda saskag5 ar

vadrbas viesoki ir nepiecie*ama lai biltu iesffianns sagatavotfinan6u p3rskab, kas nmatur ne krEp3anas, ne ld-frdas d{
izraislhs b*tiskas nea&ilstibas "

Sagatauolot frnaniu parskatu, va$bas pienEkur*s ir izvErEl $abled$bas speiu turp{nfr da*lbu, pec nepiecieSamTbas

snidml infornr5cilu par apstAt{lem, kas saistiti ar Sabidrlbas speiu trrpinit da&Ibu un darbibas turpinfl6anm pnncipa

piern€re'sanu, ja vien vadc-ba nepl*no Sabidribm llkvidffiiiu vai ffi darbibas f&eig$mu, vai arT tai nav citas reil*
aitemafivas kn Sabiedr'lbas likviddcija vai da$ibas izbeigiana.

Pe$onfis, kurErn udieflta Sabidlihas pinaudziba, ir albildigas par tBs fi*an$u p6rskata sagatavofranas prffisa
uzraudzibu.
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Revidenta atbildlba finoniu pArskota revtziju

M*su rn8$is ir iegut pietiekarnu pirliecfu: par to, ka finan6u p3rskats kopunri nesatur Qudas vai krSp6anas dS izraisitas
butiskas neatbilsfibas, un sniegt revidentu zi6oiumu, kuri izteikts atinums. Pietbkama parlieciba ir augsta limega
ptriieciba, bettS negarant*, ka rcv-zija, kasveikta saskag6 ar$RS, vbnm6rtksatkt3tab*tiska neatbit$iba, iatada pastav.

Neatbilstibas irar rasties krEp$anas vai ld,udas d6l, un tEs ir uskaEmas par butisk8m, ja var pamatoti uzskatlt, ka t5s katra

atseviSleivaivisas kcpi var8tu ietekn*t saimnieciskss fEmumus, kc I'rehtaji piegem, bahtoties rs 5o ftnan5u pSrskatu.

Veicot revTziju saskagi ar SRS, visa rev-rzijas procesa gaitE m€s izdarSm profusionilus spriedun:us un saglabdjanr
profesionilo skepticismu. M€s an-:

. identificejarn un izrert6jam riskus, ka flnan$u pirskat? varEtu but kripsanas vai k!frdas d6l izraisitis bntiskas

ne#iktibas, ixtridiiam un veicam uz Siem riskiem yersks :evZijas prcced6ras, k- afi bg&starn revizijas
pierad$umus, kas snie& phtiekamu un atbil*oiu pamatojumu mGsu aEinumam. Risks, ka netik atklEtas butiskas

neatbilstibas kr6p6anas d{, ir augstiks neki risks, ka netik atkf*tas [udas iznaisi?as neatbitstiba$, jo kr8piana var
iehrert slepenas na;unas, &k*r*enfu viltoianu, i*fonn5cilm reuzr6diSa*u ar nodomu, irfomicijx nepatiesu

abpcgt$o*anu vai tsk56jis ksnboles pdrk8pumus;

' ieEfrstam izpra&i par iek*Eio k*rdroti, kas ir hdtiska rev-rzij* veiKanai, lai izs$#frtu konk€tajiern apst0$iern
albilstoBas revTzijas pocedlrffi, het nevis, iaisniegtu akinumu par bksei* kontroles efektivltiti;

. izv6rtrjarn pielietota grErnatvedibas pctritiku atbihtibu un grSrna8edibas apESu un atrtieciEis vadibas uzr8ditrs
i*trrm5ci}as paffi atstibu;

e izdar8m secinilumu par ratrrbas pieirEro€ darbibas tupinl5anas principa atbitstlbu, un, parnatojoties uz ieg*,taiiem

reviziias pierSd{umiem, par tc, vai pasiEv bfitiska rlefioteiKiba attiecib5 uz notikumiem vai apstE$iern, kas var rndTt

nozim-rgas Saubas par Sabledrlbas speiu turpinit darb;ibu. Ja rnies secinim, ka bftiska nenoteiktiba pasEv, revidentu

ziqclum8 iiek vBrsta uzmaniba uz finaniu pdrskat8 sniegfa infcnn&iju par 6iem aps{Eld"iem, vai, ja **da infomtrcija
fi*an6u pA*kata nav sniegta, rns snbdz*m ndiffitu a?inumu. M0su secinEiuni ir pamatcti ar revkijas
pimidiiurr'riern, kas iegrlii lrdz revidentu zigoiunn datumam. Tom€r ndkotne notikumu vaiapst*$u ietekme Sabiedriba
savu darbfuu var p*rtraukt;

. izrr6rl6jam visp8r6iu finaniu pSskata struktEru un saturu, ieskaitot atklito inform2ciju un skaidrojumus piefikumE, un

to, vaifinaniu pnskats pati*siatspogr{o perekata pamata mo5os danlumus un notikumus.
r ieg*stam pietielem*s un atbilsto$us revtziia pierdrpmrc par Sdidriks fi*an5u infonndc*iu ar *E$i sniegt

atinumu par finanSu pirskatu. MBs esam atbiltrEi par Sabiedribas rev@as vadfuu, p3naudzihu un veiKanu. M6s

paliekam pilnlb* atbitdlgipar mnsu revidentu atinumu.

k4€s sazin5mies ar rerson6rn, kuffim uzticeta Sabiedrfus p1rmiu&M,, *n, cita starp&, snbdzam irfomiciju par pl0noto

reviziias apjornu ur lailqu, kE ari par svarfghm rcviziias ncvErapmiem, taiA skatta par b*tiskbm iek56i6s kont'oles

trukumiem, kidus m6s identific6jarn rev-rzijm iaik2.

Ferss*iarn, kur6m uzticEta Sabiedihas p*naudzlba, n€s s*iefzam pazigrelumu par to, ka nBs esam izpild{u$i saisto*6s

Btikas prasibas attiecibl uz neatkan-bu un obiektivitdti, iekl.autot informiciiu par vis6m attiecibim u* ciiiern apst*kliem,
kurus vat*fu pam*ti uzskafi par t5diem, kas varBtu ietekm€t mlsu neatkar?bu, un, ia nepiecieSams - arf par droiibas
pas*kumiem S#a ietekmes ierobeZo5anai.

N* visiem iaut6iur*iem, par kurienr esann ziqoju5i persofiArfi, kurirn uzticEta $ahie*Tbas p5naudzik, m€s nosakim tos
jauEjumus, kurus uzskatim par visb*tisk6kajiem pSrskata perida {inan$u p*rskata reviziiai un kas i5d€i ir uzskat*mi par
galvenajiem revizilas jaut*iumiern. M€s izkl6stam ios iauiEjumus revi'Centu zigoiumS, izlemol ja tiesibu aktos lieg&
publiskot $5du infonn8ciiu, kE arT zgenrol tos lctiretos gad{umus, kad uxkatSm, ka attiecigais jaut8jums nav uaEdirns
musu zi4ojumi, ic ir pamatoti paedzams, ka Sabiedrfuas in{ereiu ieguvums ns 6das infornn8cijas pubtisko$anas

neatsvErtu t*s izpaudanas dQ radu*&s nega$v8s sekas.
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Citi pozipojumi un apstiprinajumi, kos ieklaujomi revidentu ziqajuma soskoqd or Lotvijos

Republikos un Eiropas Savientbas normotivo aktu prostbam sniedzot revizijos pakalpojumus

Sobiedrrbdm, kos ir sobiedriskas noztmes struktlros

Zipojums par finaniu pdrskotu zipoianos atbilstrbu Vienotd elektronisko ziqoianas formdta
(ESEF) prastbam

Finan*lr pamkau zipdmas ffMi Sabiedribffi valde ir pierntrolusi. lai SilStI S18. gda 17. decembra Kcrds{m
Debgeb$ regr.rias {ES} 301S815 3. punkb pras6bfrrn, ar ko Er,opas Farlarnenta un Pador,nes Direl$vu 2004i109/EK
ppildina attimr-ba uz reguldTvaiien'r tehniskajiwn standartiem par vienot€ elel#oniskfi zigoSanas fornoEta specifikaciiu

{qESEF re{ula')- PbrnemiarnEs prasibas atltecib6 uz finaniu perskatu zigoianu ir ietrerks ESEF 
'egul6. 

Parna@ioties tz
6i*':n prasib&n fina*du pamkati ir jesniedz XI-ITML fornatr" Apli*inarn, k 2fi21. gada finan$u panka&r elektrenislds

#kaitss forn?ds s45 z*A a&*lst ESEF regutai.

lecelilana
2CI214ada l2oktcbr,I personas, kmErlc uzticgta Sabiedrfras fryaldiba, iee#la r*8s, lai rres veikfu $abie*Tbas f*aniu
pdrskab Bar gadu, kas nosklz8s fr21. g*a 31. decer*bf, reviaiu. KoSjais nep3rtraukt#s rnfrsu rewtias udevuna;
sniegSanm tern:li5* ir 3 pdi, un tas ie{ver parckata pedodus, sdmt no gd4 kri no,slEdzas 2$19.gada 3l.fur,nbl1 un

hiduot argadu, kuri nsdO&as ?021. gada 31. fumbn--

*d€sa@ip!r,Frn, ka:

r m0$u revidentu &inums sasltan arpap{ldu zigojur**:, ltas tika iesniegts Sabidr,ibas RevDilas,koniiteiai:

r kE nff5db Bevlziias pakdpojuma liku*na 37.6 panH, nm neesafiB s*iegusi ar reviziiu rmaisftus a'izliegfus

pakatpojurnus {NftP), ka min€1i ES Regulas {ES}Nr. \WftAM 5. panta 1. pn*15-

Petisda, uz kuru atthffi rnfsr reikt6 likumsnoteiktr re'dizia, papik*us r€viziiai nn* neesarn Sabidtihalmieguii S#us
pakalpoilrnus, kud nav izkhsliti ne finanfti parskdarn pirevlenoeja Vadftas zigoiurn* ne arT Saffedribas finan$u pfrrskidS:

Re$z{as pakdpjurna, kura rearltiti liek snbgts 6.is reailwQu nw*dsq& zi4oiurm, atbfldlgais a*indtais tevi#il8 ir
Marifa Pcrieb
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