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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

Juridiskā adrese

Višķu iela 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

Pamatkapitāls
Publisko uzrādītāja akciju skaits
Vienas akcijas nominālvērtība

10 360 000 EUR
7 400 000
1,40 EUR

Galvenā grāmatvede
Pārskata gads

Jūlija Lavrecka, p.k.010891-10200
01.01.2019. – 31.12.2019.

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
Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv
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INFORMĀCIJA PAR AKCIJĀM UN AKCIONĀRIEM
AKCIJU CENAS DINAMIKA

Akciju cenas dinamika 2018., 2019. gados
0.250

0.200

0.150
EUR

2018
2019

0.100

0.050

0.000

periods

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*
Akciju
skaits, %
19,92
13,63
13,30
9,46

Vārds, uzvārds vai nosaukums
Vladislavs Drīksne
MAX Invest Holding SIA
Maleks S SIA
SIA „DVINSK MNG”

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties
uz 14.10.2019. 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 31.12.2019. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to
iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1pantu „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 ievešanas 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 locekle
Nataļja Redzoba, pārvēlēta 10.01.2017. (ievēlēta kopš 29.08.2003.)
Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām
Valdes locekļi
Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.
Nataļja Redzoba, ievēlēta 29.08.2003.

Skaits
nav
nav

Īpašumā esošās akcijas*
%
nav
nav

PADOME
Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Georgijs Sorokins, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 06.11.2000.)
Padomes locekļi
Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)
Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.
Vadims Kazačonoks, ievēlēts 15.02.2017. (līdz 02.12.2019.)
Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām
Padomes locekļi

Īpašumā esošās akcijas*
Skaits
%
nav
nav
5 678
0,08
nav
nav
nav
nav
nav
nav

Boriss Matvejevs
Georgijs Sorokins
Anželina Titkova
Genādijs Zavadskis
Vadims Kazačonoks

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

* uz 14.10.2019.
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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 2019. 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. Padomes ziņojums
par iekšējo revīziju, kas skar risku kontroles un pārvaldības procedūras 2019. 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.pakape: 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:
- Vladislavs Drīksne – 19,92%
- MAX Invest Holding SIA – 13,63%
- Maleks S SIA – 13,30%
- DVINSK MNG SIA – 9,46%
Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz
14.10.2019. 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 31.12.2019. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem iegrāmatojumiem viņu
finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

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
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.
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, 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., 54.1 - 54.5 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.

8

AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
GADA PĀRSKATS PAR 2019.GADU

PADOMES ZIŅOJUMS
2019. gada pārskatam
Izdots saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības Statūtiem,
apstiprināts ar 22.04.2020. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Padomes lēmumu, protokols Nr.226

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padome paziņo, ka Sabiedrības Valdes ziņojums kārtējai akcionāru
pilnsapulcei un iesniegtais 2019. 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.
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.
31.05.2019. Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē, apstiprinot 2018.gada pārskatu, Valdes darbība
iepriekšējā periodā tika novērtēta pozitīvi un kā atbilstoša Sabiedrības mērķiem un misijai, un faktiskajiem
tirgus apstākļiem.
Sabiedrība 2019.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 desmit Padomes sēdes. Trijās Padomes un Valdes kopīgajās sēdēs tika
izskatīti un apstiprināti Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskati par 2019. gada 3, 6 un 9 mēnešiem.
Padomes sēdēs arī tika izskatīti sekojoši jautājumi un pieņemti lēmumi šādos jautājumos:
- 2018. gada pārskata izskatīšana un Padomes ziņojuma apstiprināšana;
- lēmumu projektu sasauktās kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos (2019.gada
31.maijā) un ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos (2019.gada 14.oktobrī)
izskatīšana;
- par Valdes priekšsēdētāja pilnvaru pagarināšanu līdz 2024.gadam;
- par Valdes un Padomes darba reglamentu (jaunā redakcijā) apstiprināšanu;
- par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu;
- citi ar Sabiedrības darbību saistītie un Statūtos un Latvijas Republikas likumos paredzētie jautājumi.
Bez augstākminētajām notika arī sešas Padomes sēdes Sabiedrības revīzijas komitejas statusā saskaņā ar
Revīzijas komitejas kompetenci un pilnvarām. Ziņojums par šo Padomes darbības jomu tiks ietverts A/S
“Ditton pievadķēžu rūpnīca” Revīzijas komitejas ziņojumā kārtējai akcionāru sapulcei, kurā būs jāapstiprina
Sabiedrības 2019.gada pārskats.
31.05.2019. Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē Padomes darbība iepriekšējā periodā tika novērtēta
pozitīvi un kā atbilstoša Sabiedrības mērķiem un misijai.
Sabiedrības Padome pievērš akcionāru uzmanību sekojošiem svarīgiem notikumiem.
Iepriekšējo gadu (2016.-2018.) pārskatos Padome, pamatojoties uz ekspertu viedokli, informēja
akcionārus par gada pārskatu objektivitāti un pārskatu atbilstību Sabiedrības reālajai situācijai, kā arī
sistemātiski informēja akcionārus par tirgus situāciju un Sabiedrības perspektīvām, sakarā ar to, ka Sabiedrība
neatrodas izolācijā, ir iekļauta vispasaules komercattiecību sistēmā un ir atkarīga no šo valstu rādītājiem, kuru
tirgū sakarā ar savu ģeogrāfisko stāvokli, loģistiku un faktisko klātbūtni Sabiedrība ir pārstāvēta.
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Sabiedrības darbības rezultāti 2019. gadā
Neto-apgrozījums 2019.gada 12 mēnešos tika izpildīts 4 914 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 486 tūkst.
EUR mazāk par 2018.gada 12 mēnešu rādītāju.
Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 84% no produkcijas un
pakalpojumiem, tai skaitā, 49% uz Austrumiem un 35% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 16% produkcijas
un pakalpojumu.
2019.gadu Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem pirms nodokļiem 117,5 tūkst. EUR apmērā.
Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits 2019. gadā bija 150 cilvēki.
Vidējā darba alga Sabiedrībā 2019.gadā sastādīja 648 EUR, kas ir augstāka par vidējo darba algu
2018.gadā (EUR 616).
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
(2020.gada 22. aprīlī, Valdes sēdes protokols Nr.01/2020).
Būtiski notikumi. Tirgus tendences un Sabiedrības attīstība. Riski.
Izejot no operatīvi mainošās situācijas pasaules ekonomiskajos tirgos, Vadība uzskata par svarīgu
sadalīt tirgus tendenču, Sabiedrības attīstības un Sabiedrības risku analīzi divos posmos:
1.posms: līdz COVID-19 pandēmijas sākumam.
Sabiedrība atzīmē, ka šajā periodā aktuāla bija tirgus situācijas un Sabiedrības darbības perspektīvas
analīze, ko Sabiedrība atklāja Gada pārskata par 2018.gadu Vadības ziņojumā.
Sabiedrība sniedza vispārīgo tirgus tendenču un tirgus tendenču tā atsevišķos segmentos analīzi.
Būtiskākie šīs analīzes aspekti, kas saglabāja savu aktualitāti pilnā apmērā 2019.gadā, bija šādi.
Saskaņā ar produkcijas ar AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” preču zīmi ražošanas rādītājiem, tās
realizācija gala patērētājiem strukturāli tiek iedalīta sekojošos galvenajos segmentos:
- „rietumu” tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un
- „austrumu” tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī Āzijas
tirgus valstis.
Sabiedrība ir integrēta to valstu ražošanā un ekonomikā, kuras pieskaitāmas augstākminētajiem
Sabiedrības produkcijas realizācijas tirgus segmentiem neatkarīgi no šīs produkcijas virzīšanas procedūrām
un sistēmām šajos tirgos. Tādā veidā visas tendences, faktori, riski, krīzes un citi apstākļi šajos tirgos rada
tiešu ietekmi uz Sabiedrību, tās darbību, kā arī gūstamajiem ienākumiem no tās darbības.
Uzņēmuma darbības saglabāšanas nepieciešamība uzliek Sabiedrības Valdei par pienākumu veikt visus
pasākumus, lai saglabātu abus tirgus segmentus, darboties tajos samērīgi ar to nosacījumiem un faktoriem,
rast kompromisus ar partneriem, tai skaitā, uzņēmumam nelabvēlīgus, saglabāt visus tirgus segmentus.
Analizējot tobrīd esošos procesus tirgus ekonomikā, Sabiedrība atzīmēja, ka nav pamata domāt, ka
“rietumu” segmentā būtiski pieaugs produkcijas pārdošanas apjomi sakarā ar acīmredzamu ekonomiskā
pieauguma izbeigšanos šajā segmentā, pie tam “austrumu” tirgus segments uzrādīja maznozīmīgu
Sabiedrības produkcijas pārdošanas apjomu pieaugumu, ko ierobežoja objektīvi Sabiedrībai negatīvi faktori.
Sabiedrība arī atzīmēja, ka šie tirgus faktori tā vai citādi bija sistemātiski un ilglaicīgi, un nebija saistīti
ar Sabiedrību, bet gan ar apstākļiem, kurus Sabiedrība nav spējīga ietekmēt un kurus Sabiedrība nespēj
pilnībā novērst ar saprātīgiem un tai pieejamiem līdzekļiem.
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Sabiedrības Vadība uzskata, ka visi iepriekš norādītie faktori darbojās visu 2019.gadu un tieši ietekmēja
Sabiedrības darbības rezultātus 2019.gadā.
Sabiedrība 2019.gadā 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, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus (projekts
“Ražošanas telpu izveide A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” brīvajās ražošanas platībās”), īstenoja savu
ražošanas telpu modernizāciju. Tas ļāva ieviest efektīvu resursu taupīšanu ražošanas telpu uzturēšanā
(piemēram, modernizācijas I posma rezultātā (līdz 2011. gadam) dabasgāzes patēriņš siltumapgādei pēc
aprēķina samazinājās par 35%, bet II posma rezultātā (līdz 2015.gadam) vēl par 30%; tādi paši rādītāji ir arī
attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu), kā arī izveidot ražošanas telpu ar ražošanai nepieciešamo
infrastruktūru nomas komercpiedāvājumu.
Iepriekš minēto programmu un procedūru īstenošana, kā arī faktiskais Sabiedrības finansiālais
stāvoklis deva pamatu mēreni pozitīvām Sabiedrības attīstības prognozēm, par ko liecina arī iepriekšēji
Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultāti par 2020.gada diviem mēnešiem.
2.posms: pēc COVID-19 pandēmijas sākuma.
Diemžēl Sabiedrībai nav pietiekamas informācijas precīzai situācijas prognozēšanai tajos tirgus
segmentos, kur ir koncentrētas Sabiedrības ekonomiskās intereses un aktivitāte.
Bez tam šķiet acīmredzama būtiska tirgu un patēriņa pieprasījuma krituma prognoze. Ņemot vērā
Sabiedrības integrētību pasaules ekonomikā, “rietumu” un “austrumu” tirgu segmentos, Sabiedrības
ražošanas krituma līmenis ir tieši atkarīgs no krīzes līmeņa šajos tirgus segmentos. Turklāt ražošanas krituma
līmenis būs tieši saistīts ar darījumu aktivitātes krituma periodu ierobežojošu un karantīnas pasākumu
rezultātā, ar bezdarba pieaugumu, ar patēriņa pieprasījuma korekciju, kas pirmām kārtām ir orientēts uz
pirmās nepieciešamības precēm.
Liekas, ka prognozes par Sabiedrības ražošanas krituma termiņiem un līmeņiem varēs novērtēt pēc
2020.gada II un III ceturkšņa rezultātiem, kas tiks atspoguļots atbilstošos Sabiedrības pārskatos. Savukārt šo
krīzes parādību pārvarēšanas termiņus un prognozes varēs novērtēt, izejot no faktiskā tirgu krituma un
ierobežojošu pasākumu perioda, kas ietekmē ekonomiku, taču jebkurā gadījumā šis periods optimistiskā
vērtējumā tiek prognozēts uz termiņu no 12 mēnešiem un vairāk.
Sabiedrības riski
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, procentu likmju
riskam, kredītriskam un likviditātes riskam
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 (skat. 17. pielikumu). Sabiedrībai nav citas iespējas
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un tā neizmanto nekādus citus instrumentus procentu likmju riska mazināšanai, izņemot maksimālu kredīta
aizņēmumu nosacījumu izpildi un sadarbību ar kredītiestādēm.
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.
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.
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.
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 piešķirtās kredītlīnijas (skatīt 17. 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 (skat. arī informāciju pielikumā “Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes”, sadaļā
“Sabiedrības darbības turpināšana”).
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.
Sabiedrības Vadība uzskata, ka iespējamo COVID-19 pandēmijas riska seku pārvarēšana ir iespējama
tikai pēc ekonomiskās aktivitātes pasaules ekonomikā pieauguma atjaunošanās, kam Sabiedrībai ir
jākoncentrē un jākonsolidē savi spēki uz ražošanas iespēju, infrastruktūras un partneru saglabāšanu
neizbēgama ražošanas apjomu krituma apstākļos, turpinot operatīvās reaģēšanas uz tirgus izaicinājumiem un
operatīvas tekošās saimnieciskās darbības optimizācijas un korekcijas procedūras.
Citi būtiski notikumi
Gada pārskatā par 2018.gadu Sabiedrība Vadības ziņojumā paziņoja, ka 2009.gadā Sabiedrība piešķīra
ražošanas teritoriju partnera biznesa attīstībai, kurš ražošanas iekārtu iepirkšanai izmantoja līdzfinansējumu
no Eiropas Savienības fondiem, šim mērķim nodibinot ar viņu iekārtu nomas tiesiskās attiecības uz 8
gadiem. 2017.gadā šis nomas līgums ir izbeigts.
Sabiedrībai nav nekāda sakara ar partnera projektu, par ko Sabiedrība tā īstenošanas periodā 2009. –
2011. gadam un 2019.gadā publicēja paziņojumus fondu biržas (pašlaik Nasdaq), Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas un Sabiedrības mājaslapās, un izmeklēšanas ietvaros veiktās darbības saistībā ar minētā partnera
Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanas pārbaudi neizriet no pašas Sabiedrības un tās amatpersonu
darbības.
Šī situācija tiek kontrolēta un Sabiedrība veic visus pasākumus tās noregulēšanai Sabiedrības un tās
akcionāru interesēs. Sabiedrība konstatē, ka neskatoties uz turpināšanos, šie apstākļi neietekmēja un pašlaik
neietekmē Sabiedrības darbību.
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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 2019. 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 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 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. 2019. gada
31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās īstermiņa aktīvu kopsummu par EUR 107 902
(2018.gada 31.decembrī īstermiņa aktīvi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 198 875). 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 (skatīt 15.pielikumu). Ņemot vērā
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Sabiedrības darbības turpināšana (turpinājums)

minēto restrukturizāciju, kā arī pienācīgu Sabiedrības abu saistību izpildi, 2019.gadā īstermiņa saistības ir
mazākas nekā 2018. gadā
2020.gada I ceturksnī sakarā ar COVID-19 pandēmiju un vispārīgo situāciju tirgos radās un aktualizējās
Sabiedrības saimnieciskās darbības riski (informāciju par šo risku rašanos Sabiedrība atklāja saskaņā ar iekšējās
informācijas atklāšanas noteikumiem Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, Biržas
mājaslapā www.nasdaqbaltic.com un Emitenta mājaslapā www.dpr.lv). Šo risku analīze ir izklāstīta Vadības
ziņojumā un Padomes ziņojumā.
2020.gada I ceturkšņa rezultāti uzrādīja Sabiedrības finanšu un saimniecisko rādītāju uzlabojumus. Cik lielā
mērā radušies riski ietekmēs Sabiedrības saimnieciskās darbības apjomus un finanšu rādītājus 2020.gadā
kopumā vai to ietekme būs nenozīmīga, varēs droši prognozēt pēc Sabiedrības darba rezultātiem 2020.gada II
un III ceturkšņos.
Sabiedrība jau uzsāka pārrunu procedūras ar kredītiestādēm par tekošo Sabiedrības saistību samazināšanu un
attiecināšanu uz nākamajiem periodiem. Ir paredzēts aktivizēt šo darbību.
Ar citiem kreditoriem Sabiedrība noslēdza vienošanos par atlikto maksājumu grafiku. Sabiedrības vadība
uzskata par lietderīgu turpināt komunikācijas ar partneriem, turpinot pielietot iepriekš paziņotos principus, tai
skaitā:
 pastāvīgi koriģējot parādu atmaksas nosacījumus (termiņus, summas un norakstīšanas iespējas),
vienojoties par to ar attiecīgajiem kreditoriem, lai izvairītos no prasības par maksātnespējas
ierosināšanu;
 savlaicīgi un korekti koriģēt līgumu nosacījumus ar esošajiem klientiem, lai palielinātu preču
pārdošanas cenas un izbeigtu apgrūtinošus līgumus;
 jaunu tirgu apgūšanas ietvaros uzsākot jaunus projektus, kas nodrošinātu pozitīvas naudas plūsmas
no pamatdarbības;
 savlaicīgi saskaņā ar saskaņoto grafiku veicot maksājumus kredītiestādei, lai nepieļautu situāciju,
kurā kredītiestāde varētu pieprasīt visas aizdevuma summas tūlītēju atmaksu.
Jebkurā gadījumā Vadība uzskata Sabiedrības darbības turpināšanu par nepieciešamu nosacījumu radušos
krīzes pazīmju pārvarēšanai, operatīvi un samērīgi reaģējot uz Sabiedrības izejvielu un produkcijas tirgu
izaicinājumiem un riskiem.

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.
31.12.2019.
31.12.2018.
1 USD = 0,89 EUR
1 USD = 0,87 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.
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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
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.
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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
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.
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 piegādātajiem
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.

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
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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
2019. 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 2019. 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:
Tirgus atbilstoši Sabiedrības klasifikācijai:
Austrumi
Rietumi
Latvija
KOPĀ:
(2)

2019
EUR

2018
EUR

2 427 391
1 713 281
773 003
4 913 675

2 694 010
2 091 137
615 142
5 400 289

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Materiālu izmaksas
Ražošanas personāla algu izmaksas
Elektrības izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums*
Ieguldījuma īpašumu nolietojums*
Tekošā remonta izmaksas
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Materiālu piegādes izmaksas
Pārējās ražošanas izmaksas
KOPĀ:

2019
EUR

2018
EUR

1 639 528
725 738
498 523
345 873
57 904
322 103
173 615
296 939
145 928
4 206 151

1 834 466
786 004
488 849
341 794
57 904
365 602
187 668
198 430
181 781
4 442 498

* Skatīt 10.pielikumu.
(3)

Pārdošanas izmaksas
2019
EUR
575
575

Reklāmas izdevumi
Citas pārdošanas izmaksas
KOPĀ:
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2018
EUR
10 645
2 297
12 942
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(4)

Administrācijas izmaksas

Administrācijas algu izmaksas
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Apsardzes izdevumi
Komandējumu izdevumi
Nolietojums un amortizācija
Gada pārskata un revīzijas izdevumi
Citas administrācijas izmaksas
KOPĀ:
(5)

2019
EUR
409 616
97 797
46 276
9 589
12 721
10 110
52 316
638 425

2018
EUR
441 194
105 119
44 400
24 148
21 762
12 135
45 485
694 243

2019
EUR
40 160

2018
EUR
317 023

60 520
22 964
27 331
1 600
10 718
8 005
171 298

60 520
22 964
21 129
2 000
67 160
50 871
6 655
503
548 825

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Uzkrājumu samazinājums*
Finanšu atbalsta no ES fondiem attiecināšana uz
ienākumiem (18.pielikums)
Būvniecības izmaksu kompensācija (18.pielikums)
Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Ieņēmumi no daļu pārdošanas
Ieņēmumi no arodbiedrības atskaitījumiem
Uzkrājumi atvaļinājumiem (samazinājums)
Citi ieņēmumi
KOPĀ:

* No kā 27 205 EUR (2018: 301 495 EUR) ir saņemtie ieņēmumi no agrāk veiktā šaubīgo debitoru
uzkrājuma samazinājuma un 12 955 EUR (2018: 15 528 EUR) ir lēnas aprites krājumu uzkrājuma
samazinājums, sakarā ar krājumu realizāciju.
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Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Soda nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis
Uzkrājumu krājumiem ar lēnu aprites ātrumu
pieaugums (11. pielikums)
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Zaudējumi no valūtas kursu starpībām, neto
Zaudējumi no valūta kursa pazemināšanas, neto
Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums
(12. pielikums)
Finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšana
KOPĀ:
(7)

2018
EUR

66 953
61 037

46 020
63 356

2 093
10 316
9 403
9 739
-

30 053
9 030
13 119
47 917
153 290

159 541

67 160
429 945

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
2019
EUR
197 787
197 787

Procentu izdevumi par aizņēmumiem
KOPĀ:
(8)

2019
EUR

2018
EUR
224 804
224 804

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
2019
EUR
-

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
KOPĀ:

2018
EUR
-

Sabiedrības uzkrātie uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi 2019. gada 31. decembrī bija EUR 3 662 497
(2018. gadā EUR 3 662 497). 2019.gada 31.decembrī atlikušais uzkrāto nodokļu zaudējumu izmantošanas
termiņš ir 3 gadi.

29

AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
GADA PĀRSKATS PAR 2019.GADU

(9)

Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
EUR

2017. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī

58 875
(42 765)
16 110

2018. gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Iegāde
Amortizācija
Bilances vērtība 31. decembrī

16 110
(4 833)
11 277

2018. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī

58 875
(47 598)
11 277

2019. gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Iegāde
Amortizācija
Bilances vērtība 31. decembrī

11 277
(4 833)
6 444

2019. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī

58 875
(52 432)
6 444

Visa Sabiedrības manta ieķīlāta par labu A/S Citadele banka, skatīt arī 15.pielikumu.
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Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi

2017. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums un
vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī
2018. gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Iegāde
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā
vērtība
Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais
nolietojums
Nolietojums
Bilances vērtība 31. decembrī
2018. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums un
vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī
2019. gads
Bilances vērtība 1. janvārī
Iegāde
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā
vērtība
Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais
nolietojums
Nolietojums
Bilances vērtība 31. decembrī
2019. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums un
vērtības samazinājums
Bilances vērtība 31. decembrī

Zemesgabali,
ēkas un
inženierbūves
*

Ieguldījuma
īpašumi zeme un ēkas

Tehnoloģiskās
iekārtas un
ierīces

Pārējie
pamatlīdzekļi

KOPĀ

EUR

Pamatlīdzekļu
izveidošana
un nepabeigto
celtniecības
objektu
izmaksas
EUR

EUR

EUR

EUR

14 749 647

1 246 700

8 487 468

480 994

12 649

24 997 458

(11 492 318)
3 257 329

(164 061)
1 082 639

(5 412 426)
3 075 042

(463 754)
17 240

12 649

(17 532 559)
7 444 899

3 257 329
-

1 082 639

3 075 042
-

17 240
44 813

12 649
-

7 444 899
44 813

-

-

(83 955)

(12 865)

-

(96 820)

(84 538)
3 172 791

(57 903)
1 024 736

83 955
(258 422)
2 816 620

12 791
(15 764)
46 215

12 649

96 740
(416 627)
7 073 011

14 749 648

1 246 700

8 403 512

512 942

12 649

24 925 451

(11 576 857)
3 172 791

(221 964)
1 024 736

(5 586 892)
2 816 620

(466 727)
46 215

12 649

(17 852 440)
7 073 011

3 172 791
1 839 775

1 024 736

2 816 620
3 396

46 215
1 076

12 649
-

7 073 011
1 844 247

(1 721 035)

-

(36 313)

(5 287)

-

(1 762 635)

(84 538)
3 206 992

(57 903)
966 833

36 313
(256 616)
2 563 400

5 287
(12 608)
34 684

12 649

41 600
(411 665)
6 784 557

14 868 387

1 246 700

8 370 595

508 732

12 649

25 007 063

(11 661 395)
3 206 992

(279 867)
966 833

(5 807 195)
2 563 400

(474 048)
34 684

12 649

(18 222 505)
6 784 557

*

EUR

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
par summu EUR 2 750 704. 2015.gada 29.decembrī Sabiedrība saņēma no “LIAA” finansējumu 1 159 833
EUR apmērā.
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Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi (turpinājums)

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.
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.
(11)

Krājumi
31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

Izejvielas, pamatmateriāli, un palīgmateriāli
Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, neto
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi, neto
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai, neto
Preces ceļā
Avansa maksājumi par krājumiem
Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu
Avansa maksājumi par krājumiem, neto

539 607
(38 942)
500 665
164 885
164 885
241 288
(27 479)
213 809
39 064
39 064

615 283
(49 853)
565 430
167 931
(6 892)
161 039
265 156
(27 457)
237 699
16 936
660 912
(648 125)
12 787

KOPĀ:

918 423

993 891

Uzkrājumi krājumiem ar lēnu aprites ātrumu:
Uz gada sākumu
(Pieaugums) (skat. 5. un 6. pielikumu)
(Samaziājums) (skat. 5. un 6. Pielikumu)
Uz gada beigām

(84 202)
2 093
(19 874)
(66 421)
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Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem
KOPĀ:
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem:
Uz gada sākumu
No uzskaites izslēgtie šaubīgo debitoru parādi
Samazinājums atgūšanas rezultātā (5.pielikums)
Izveidots (6.pielikums)
Uz gada beigām
(13)

31.12.2018.
EUR
781 373
(153 290)
628 083

153 290
(27 205)
126 085

639 797
(338 302)
(301 495)
153 290
153 290

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

18 090
18 090

50 921
50 921

Citi debitori

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa
KOPĀ:
(14)

31.12.2019.
EUR
767 538
(126 085)
641 453

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 31.12.2019. un 31.12.2018. bija:
Akciju skaits,
%
31.12.2019.
20,00
19,92
13,63
13,30
9,46

Vārds, uzvārds vai nosaukums
Eduards Zavadskis*
Vladislavs Drīksne
MAX Invest Holding SIA
SIA „Maleks S”
SIA „DVINSK MNG”

Akciju skaits,
%
31.12.2018.
20,00
19,92
13,63
13,72
9,46

* Uz 31.12.2019. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu
finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).
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Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa:
Kredītlīnija no A/S “Citadele banka”

Atmaksas termiņš
28.01.2019.*

EUR

Aizņēmums no A/S “Citadele banka” EUR
15.11.2020
KOPĀ ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm:
Īstermiņa:

Atmaksas termiņš

Aizņēmums no A/S “Citadele banka”
EUR
31.12.2019.
KOPĀ īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm:
KOPĀ aizņēmumi no kredītiestādēm:

Ar termiņu viena gada laikā
Ar termiņu garāku par vienu gadu, bet īsāku par pieciem gadiem
KOPĀ:

31.12.2019.
4 282 577

31.12.2018.
452 612
4 229 034

4 282 577

4 651 646

31.12.2019.
402 507

31.12.2018.
313 375

402 507

313 375

4 685 084

4 995 021

31.12.2019.
402 507
4 282 577
4 685 084

31.12.2018.
313 375
4 681 646
4 995 021

Informācija par saņemtiem aizņēmumiem no AS „Citadele banka” uz 31.12.2019. ir šāda:
Līguma numurs un
datums
Ilgtermiņa aizņēmums,
Nr. CI2010-2.3/1 no
10.09.2010.

Valūta

EUR

Procentu likme

Aizdevuma
summa

4%+6M EURIBOR

4 952 086 EUR

Atmaksas
termiņš
15.11.2020.

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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* 2019.gada 22.februārī Sabiedrība un AS “Citadele banka” vienojās par Kredītlīnijas līguma Nr. CI20112.3/218 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.
(16)

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nekustamā īpašuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Dabas resursu nodoklis
Kavējuma nauda nodokļiem
PVN (VID Soda aprēķins)
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
KOPĀ:
(17)

31.12.2018.
EUR
291 828
65 954
73 556
225
97 724
58
529 345

31.12.2019.
EUR
114 276
740
104
115 120

31.12.2018.
EUR
103 936
1 294
2 594
107 824

31.12.2019.
EUR

31.12.2018.
EUR

857 754
359 765
1 216 999

917 754
382 728
1 300 482

60 520
22 964
83 484
1 300 483

60 520
22 964
83 484
1 383 966

Pārējie kreditori

Norēķini par darba algu
Parēji kreditori
Norēķini par prasībām pret personālu
KOPĀ:
(18)

31.12.2019.
EUR
282 372
36 225
39 140
194
84 097
20 898
54
462 980

Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa:
VA „LIAA” finansējums Nr.L-IZI-14-0003
Būvniecības izmaksu kompensācija
Īstermiņa:
VA „LIAA” finansējums Nr.L-IZI-14-0003
Būvniecības izmaksu kompensācija
KOPĀ:
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Nākamo periodu ieņēmumi (turpinājums)

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
07.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
(19)

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības par precēm un pakalpojumiem
Neizmantotie darbinieku atvaļinājumi
KOPĀ:
(20)

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā,
tajā skaitā - Padomes locekļi
- Valdes locekļi
- Pārējie darbinieki
(21)

31.12.2018.
EUR
41 339
76 654
117 993

31.12.2019.
EUR
48 251
65 936
114 187
2019
150
5
2
143

2018
172
5
2
165

Padomes un Valdes locekļu atalgojuma ziņojums

Algas un atlīdzība
Sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
KOPĀ:

Padome
EUR
25 276

Valde
EUR
36 198

KOPĀ
EUR
61 475

6 089
31 365

8 720
44 919

14 809
76 284
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(22) Finanšu risku pārvaldība
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, procentu likmju
riskam, kredītriskam un likviditātes riskam.
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.
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.
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.
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.
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 15. 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.
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.
Sabiedrības Vadība uzskata, ka iespējamo COVID-19 pandēmijas riska seku pārvarēšana ir iespējama
tikai pēc ekonomiskās aktivitātes pasaules ekonomikā pieauguma atjaunošanās, kam Sabiedrībai ir
jākoncentrē un jākonsolidē savi spēki uz ražošanas iespēju, infrastruktūras un partneru saglabāšanu
neizbēgama ražošanas apjomu krituma apstākļos, turpinot operatīvās reaģēšanas uz tirgus izaicinājumiem un
operatīvas tekošās saimnieciskās darbības optimizācijas un korekcijas procedūras.
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