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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" 

saimniecisko darbību 2014.gadā 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" raksturojums 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" (turpmāk tekstā - Apsardze vai 
Sabiedrība) ir valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" koncerna grupas uzņēmums, kura 
100% kapitāla daļu (pamatkapitāls - EUR 298 803) īpašnieks ir VAS „Latvijas dzelzceļš". 

Sabiedrība ir saņēmusi beztermiņa 2.kategorijas speciālo atļauju apsardzes darbības 
veikšanai Nr.800 un Industriālās drošības sertifikātu Nr.250, un tās vadības sistēma ir sertificēta 
atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. 

Galvenais Apsardzes pamatdarbības veids ir plaša spektra apsardzes un ugunsdrošības 
pakalpojumu pārdošana VAS „Latvijas dzelzceļš" koncerna grupas, LR uzņēmumiem un 
privātpersonām. 

Sabiedrība veic dažādu objektu un kravu fizisko apsardzi, projektē un montē dažādas 
apsardzes, ugunsdrošības un video novērošanas sistēmas, kam ekspluatācijas laikā veic tehnisko 
apkopi un uzturēšanu, kā arī veic saņemto trauksmes signālu monitoringu. 

Darbības rezultāti 

Apsardzes pašu kapitāls uz 2014.gada 31.decembri ir EUR 508 666. Salīdzinot ar 
iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par EUR 10 855. Sabiedrības pašu kapitāls veido 
32,4% no kopējo aktīvu vērtības. 

2014.gadā Sabiedrības pamatkapitāls netika palielināts, un uz 2014.gada 31.decembri tas 
ir EUR 298 803. 

Pārskata gada pamatdarbības neto apgrozījums ir EUR 6 819 778, kas ir par EUR 562 403 
vai 8,98% vairāk nekā 2013.gadā. Neto apgrozījuma struktūra 2014.gadā ir parādīta 1.attēlā. 

1.attēls Neto apgrozījuma struktūra 

Neto apgrozījuma struktūra 
2013.gadā (%) 

81,2% 

0,3% 

Ieņēmumi no fiziskās apsardzes pakalpojumiem «Ieņēmumi par tehniskas apsardzes pakalpojumiem Nomas pakalpojumi 

Sabiedrības galvenais ieņēmumu avots ir fiziskās apsardzes pakalpojumu pārdošana 
(81,2% no neto apgrozījuma). 
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2.attēls Ieņēmumu sadalījums pa darbības gadiem 

Ieņēmumu sadalījums pa darbības veidiem 2011. un 2014.gados (euro) 

Fiziskās apsardze »Tehniskā apsardze 

5 502 729 
4 865 200 5 1 0 6 0 3 7 

4 455 275 

1 138 078 1 290 656 
647 315 814 076 

201 l .g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 

2014. gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem EUR 30 827, kas ir par 
EUR 8 636 vairāk nekā 2013.gadā. 

2014.gada 31.decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības ir pieaugušas par EUR 64 598 un 
apgrozāmie līdzekļi par EUR 128 508 salīdzinot ar gada sākumu, kā rezultātā kopējā likviditāte 
(apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir palielinājusies līdz 1,54 (2013.g.- 1,50). 
Sabiedrība ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt 
investīciju plāna izpildi. Apsardzes naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, salīdzinot ar 
2013.gadu, ir pieaudzis par EUR 120 836. 

Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza 
EUR 41 069, kas ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē, visi 
kapitālieguldījumi finansēti no pašu līdzekļiem. 

Darba samaksas noteikšanas un aprēķina kārtība Sabiedrībā tiek reglamentēta iekšējos 
normatīvajos dokumentos atbilstoši LR likumdošanas prasībām. Personāla izmaksas redzamas 
1 .tabulā. 

1 .tabula Apsardzes personāla izmaksas, EUR 

Izmaksu pozīcija 2013.gads 2014.gads 

Atlīdzība par darbu 3 838 473 4 280 791 

Darba attiecību izbeigšanas izmaksas (atlaišanas pabalsts) 15 609 7 779 

VSAOI, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 911 184 982 643 

Citas Darba likumā un Darba koplīgumā paredzētās izmaksas 9910 11 909 

Kopā 4 775 176 5 283 122 

Sabiedrības darbinieku skaita izmaiņas skatīt 2.tabula. 
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2.tabula Darbinieku skaits Apsardzē 2013. gadā un 2014.gadā 

Darbinieku skaits 2013.gads 2014.gads 

Darbinieku skaits pārskata perioda beigās 441 482 

Vidējais darbinieku skaits 434 464 

Mērķi un turpmākā attīstība 

Apsardzes misija ir būt ekskluzīvam apsardzes pakalpojumu sniedzējam VAS „Latvijas 
dzelzceļš" koncerna grupai, kā arī citām LR juridiskām un fiziskām personām. 

Sabiedrības galvenie stratēģiskie mērķi ir: 

Nodrošināt kvalitatīvus visa veida apsardzes pakalpojumus atbilstoši pieprasījumam; 

Nodrošināt konkurētspējīgu apsardzes pakalpojumu cenu līmeni; 

Ieviest un piedāvāt potenciālajiem klientiem arvien jaunus apsardzes pakalpojumu 

veidus, arvien lielāku uzsvaru liekot uz tehniskās apsardzes pakalpojumiem. 

Joprojām paredzams augsts zādzību un citu noziedzīgu nodarījumu risks, līdz ar to 
sniegto pakalpojumu nodrošināšanai paredzama papildus resursu nepieciešamība. 

Sabiedrība turpinās iesākto tehniskās apsardzes pakalpojumu attīstību, pilnveidojot 
tehniskās iespējas un palielinot tehniskās apsardzes pakalpojumu apjomu. 

Ārpus koncerna pakalpojumu apjoma palielināšanai sabiedrība plāno orientēties uz 
pakalpojumu piedāvāšanu industriālo objektu apsardzē un pakalpojumu apjoma palielināšanu 
reģionos, kur pašreiz izveidotas operatīvās reaģēšanas grupas. 

Apsardzes galvenā vērtība ir darbinieki, mūs darbinieki ir specializējušies dzelzceļa 
objektu apsardzē atbilstoši galvenā pasūtītāja izteiktajām vēlmēm un objektu specifikai. 2013. 
un 2014.gadā Apsardzes darbinieki tika apmācīti atbilstoši Dzelzceļa tehnisko noteikumu 
prasībām, tāpat darbinieki apguva kursu „Mūsdienu apsardzes tehnoloģijas". Arī turpmāk ir 
paredzēts izstrādāt un ieviest jaunas darbinieku mācību programmas, atbilstoši Sabiedrības 
stratēģiskajiem mērķiem un vajadzībām. 

Finanšu risku vadība 

Sabiedrības galvenais klients ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" koncerns 
(turpmāk tekstā - koncerns), kas nodrošina 93% no uzņēmuma neto apgrozījuma, līdz ar to 
Sabiedrības lielākais risks ir tiešā atkarība no koncerna saimnieciskās darbības veiksmēm vai 
neveiksmēm. Sabiedrībai nav iespējas mazināt riskus, kas ietekmē koncerna saimniecisko 
darbību. Tomēr, lai mazinātu tiešo atkarību no koncerna Sabiedrība cenšas piesaistīt arī citus 
ārējos klientus, pēdējo 3 gadu laikā, ieņēmumi no ārējiem klientiem pieauguši par 81%. 

Sabiedrības lielāko izmaksu daļu veido darba spēka izmaksas - 77,8% no Apsardzes neto 
apgrozījuma. Lielākie riski saistībā ar šo izmaksu pozīciju ir kvalificēta darba spēka 
pietiekamība un darba samaksas izmaiņas nozarē kopumā. Lai mazinātu riskus, kas saistītas ar 
darba spēka izmaksām Sabiedrības vadība veic regulāras darbinieku apmācības un 
kvalifikācijas celšanas pasākumus, kā arī veido konkurētspējīgu atalgojuma politiku. 
Sabiedrībai ir noslēgts darba koplīgums ar darbinieku arodbiedrību. 

Tāpat, lai mazinātu ar darba spēka izmaksu izmaiņām saistītos riskus Sabiedrība pēdējos 
gados ir kāpinājusi ieņēmumus no tehniskās apsardzes un ar to saistītajiem pakalpojumiem, 
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rezultātā darba spēka izmaksu īpatsvars attiecībā pret neto apgrozījumu pēdējo 3 gadu laikā ir 
samazinājies par 5%. 

Sabiedrības valde ir izvērtējusi iespējamos riskus, kas saistīti ar 2015. gada saimniecisko 
darbību, kā arī izvērtējusi uzkrājumu veidošanas nepieciešamību, lai mazinātu iespējamos 
riskus. 

Notikumi pēc 2014.gada pārskata sastādīšanas datuma 

Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Apsardzes finanšu 
stāvokļa raksturojumu 2014.gada pārskatā. 

Saistībā ar izmaiņām dzelzceļa nozares regulējumā ES un tieši Direktīvu par vienotu 
Eiropas dzelzceļa telpu (2012/34/ES) (turpmāk - Direktīva), lai Latvijas likumdošana atbilstu 
Direktīvai, 2015.gadā plānots veikt grozījumus esošajos tiesību aktos, lai Dzelzceļa likumā tiktu 
ietvertas visas normas atbilstoši Direktīvai. Direktīva paredz, ka valsts izstrādās indikatīvo 
dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģiju. To izstrādā Satiksmes ministrija, un to plānots 
apstiprināt Ministru kabinetā 2015.gada pirmajā pusē. 

Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas izlietošanu 

Par 2014.pārskata gadu ir aprēķināta peļņa EUR 30 827 apmērā. Lai nodrošinātu 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze5' konkurētspējas saglabāšanos un ilgtspējīgu 
attīstību, Sabiedrības vadība ierosina peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt to Apsardzes tālākai 
attīstībai. 

SIA „LDZ apsardze" vadība ir atbildīga par sagatavoto gada pārskatu. Gada pārskats ir 
sagatavots atbilstoši grāmatvedības ierakstiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 
sabiedrības finanšu stāvokli. 

Rīgā, 2015.gada 13. februāri 

Valdes priekšsēdētājs — - ^ A.Maculevičs 

Valdes loceklis , L.Baltiņa 

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku sapulce 2015.gada tlUAhZa 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

(EUR) 
Raditaja nosaukums Piezīmes 

Nr. 
2 0 1 4 , g a d s 2 0 1 3 . g a d s 

Neto apgrozījums 1 6 819 778 6 257 375 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 6 245 224 5 651 279 

Bruto peļņa (no apgrozījuma) 574 554 606 096 

Administrācijas izmaksas 3 513 520 556 372 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 35 661 41 034 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 49 133 53 823 

Pārējie procentu ieņēmumi u. TmL ieņēmumi 5 361 401 

Peļņa pirms nodokļiem 47 923 37 336 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 24 17 096 15 145 

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem 19 30 827 22 191 

Pielikumi no 13.1idz 30.lapai ir ši finanšu parskata neatņemama sastavdaļa. 

Rīgā, 2015.gada 13.februārī 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

A. Maculevičs 

L.Baltiņa 
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BILANCE 
(EUR) 

A K T Ī V S Piezī-
mes 
Nr. 

uz 31,12.2014. uz 31.12.2013. 

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 

I. Nemateriālie ieguldījumi 

1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u. Tml. 
tiesības 

7 48 14 

I K O P Ā 48 14 

II. Pamatlīdzekļi 

1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 8 163 924 182 138 
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 8 6 010 6 659 
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 8 83 208 113 543 

II KOPĀ 253 142 302 340 

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 

III KOPA 

1 . I E D A Ļ A S K O P S U M M A 253 190 302 354 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

I. Krājumi 

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 9 78 102 75 394 
5. Avansa maksājumi par precēm 10 1 086 963 
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki 11 1 1 

I K O P Ā 79 189 76 358 

II. Debitori 

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 12 60 839 57 537 
2. Radniecīgo sabiedrību parādi 13 775 608 774 613 
3. Citi debitori 14 4 770 5 435 
4. Nākamo periodu izmaksas 15 18 983 17 774 

II KOPĀ i 860 200 855 359 

III. Nauda ! 16 378 494 257 658 
III KOPĀ | 378 494 257 658 

2. I E D A Ļ A S K O P S U M M A 1 317 883 | 1 189 375 

B I L A N C E 1 571 073 ļ 1 491 729 

9 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ apsardze5' 

2014= GADA PĀRSKATS 

BILANCE 
(EUR) 

P A S Ī V S Piezī-
mes 
Nr. 

uz 31.12.2014. uz 31.12.2013. 

1. PASU KAPITALS 

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 298 803 298 803 
2.Rezerves: - pārējās rezerves 18 176 817 176 817 
3. Nesadalītā peļņa: iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 19 2219 

pārskata gada nesadalītā peļņa 19 30 827 >2 191 
1. I E D A Ļ A S K O P S U M M A 508 666 497 811 
2. UZKRĀJUMI | 

1. Citi uzkrājumi [ 20 204 184 200 293 
2. I E D A Ļ Ā S K O P S U M M A ļ 204 184 200 293 
3. KREDITORI 

II. īstermiņa kreditori 

3. No pircējiem saņemtie avansi 21 255 2 926 
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 22 66 210 t >3 843 
5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 23 34 091 >3 996 
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
24 469 080 390 950 

7. Pārējie kreditori 25 286 307 299 631 
9. Uzkrātās saistības 26 2 280 2 279 

II KOPĀ 1 858 223 793 625 
3 . I E D A Ļ A S K O P S Ū M M A ļ 858 223 793 625 

B I L A N C E ļ 1 571 073 1 491 729 

Pielikumi no 13.hdz 30.lapai ir ši finanšu pārskata neatņemama sastavdaļa. 

Rīgā, 2015.gada 13.februārī 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

A. Maculēvičs 

L.Baltiņa 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS 
(EUR) 

1 

Pamat-
kapitāls 

Pārejās 
rezerves 

Iepriekšējo 
gadu 

nesadalītā 
peļņa 

Parskata gada 
nesadalītā 

peļņa 

Pašu kapitals 
kopā 

Par 2013.gadu 
Uz 31.12.2012. 298 803 160 076 13 632 17 274 489 785 
2012.gada peļņa pārvietota uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 

17 274 -17 274 

Nodotas dividendes VAS LDZ no 
2012.gada peļņas 

-14 165 -14 165 

Novirzītā 2012.gada peļņa SIA 
"LDZ apsardze" attīstībai 

16 741 -16741 

Pārskata gada nesadalītā peļņa 22 191 [ 22 191 
Uz 31.12.2013 298 803 176 817 22 191 497 811 

Par 2014.gadu 

Uz 31.12.2013. 298 803 176 817 22 191 497 811 

2013.gada peļņa pārvietota uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 

22 191 -22 191 

Nodotas dividendes VAS LDZ no 
2013.gada peļņas 

-19 972 -19 972 

Pārskata gada nesadalītā peļņa | 30 827 30 827 
Uz 31.12.2014. 298 803 176 817 2 219 30 827 508 666 

Pielikumi no 13.1idz 30.lapai ir ši finanšu parskata neatņemama sastavdaļa. 

Rīgā, 2015.gada 13.februārī 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

A. Maculevičs 

L.Baltina 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
(pēc netiešās metodes) 

(EUR) 
Pielikums 2014.g. 2013.g. 

1. Pamatdarbības naudas plūsma 
Peļņa/(zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 47 923 37 336 
1.1. Korekcijas 
1.1.1. Nemateriālo ieguldījumu nolietojums 13 16 
1.1.2. Pamatlīdzekļu nolietojums 80 229 86 428 

1.1.3. Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums 9 991 2 332 
1.1.4. Uzkrājumu palielinājums 3 891 6 356 

1.1.5. Procentu ieņēmumi -361 -401 
1.2. Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu ietekmes 
korekcijām 

141 686 132 067 

1.2.1. Krājumu izmaiņas -2 831 -19 443 
1.2.2. Nākamo periodu izdevumi -1 209 -2 093 
1.2.3. Debitoru izmaiņas -3 632 29012 
1.2.4. Kreditoru izmaiņas 64 598 -48 964 

1.3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 198 612 90 579 
1.3.1. Samaksātie procenti 
1.3.2. Samaksātais UIN -17 096 -15 145 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 181516 75 434 
2.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 
2.1. Pamatlīdzekļu iegāde -41 069 -80 712 
2.6. Saņemti procentu ieņēmumi 361 401 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -40 708 -80 311 
3.Finansēšanas darbības naudas plūsma 
3.1. Samaksātās dividendes -19 972 -14 165 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma -19 972 -14 165 
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 
pārskata gadā 

120 836 -19 042 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 257 658 276 700 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 378 494 257 658 

Pielikumi no 13.1idz 30.lapai ir ši finanšu pārskata neatņemama sastavdaļa. 

Rīgā, 2015.gada 13.februārī 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

A. Maculevičs 

L. Baltina 
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GADA PĀRSKATA PIELIKUMS 

1. Gada pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Gada pārskats atspoguļo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" finanšu 
stāvokli. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" 2014.gada pārskats ir sagatavots 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību" un „Gada pārskatu likumu". Gada 
pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro (EUR). Gada 
pārskats aptver laika periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Gada pārskatu 
apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc SIA „LDZ apsardze" valde pēc revidenta atzinuma 
saņemšanas. 

Gada pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem 
saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto grāmatvedības kontu plānu, kas ir detalizēts atbilstoši 
Sabiedrības saimnieciskās darbības specifikai. Grāmatvedības sintētiskās uzskaites reģistrs ir 
Galvenā grāmata, kurā saimnieciskos darījumus reģistrē naudas izteiksmē atbilstošos 
grāmatvedības kontos. Analītiskās uzskaites reģistros saimnieciskos darījumus grāmato naudas 
izteiksmē, bet pamatlīdzekļus un krājumus uzskaites vienībās. 

Gada pārskata bilances posteņu atlikumu inventarizācija veikta saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" 2010.gada 15.aprīļa „Inventarizāciju veikšanas 
noteikumu" prasībām, ievērojot SIA„LDZ apsardze" 2014.gada 15.oktobra rīkojumā Nr. S-
L5./38 noteiktos termiņus. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, lietotās grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas 
metodes nav mainītas , izņemot naudas plūsmas sastādīšanas metodi (no tiešās uz netiešo). 

2e Gada pārskata posteņu novērtēšanas pamatprincipi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem pamatprincipiem: 

2.L Darbības turpināšanas princips 

2014.gada 31.decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības ir pieaugušas par EUR 64 598 un 
apgrozāmie līdzekļi par EUR 128 508 salīdzinot ar gada sākumu, kā rezultātā kopējā likviditāte 
(apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir palielinājusies līdz 1,54 (2013.g.- 1,50). 
Sabiedrība ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt 
investīciju plāna izpildi. Apsardzes naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, salīdzinot ar 
2013.gadu, ir pieaudzis par EUR 120 836. 

2.2, Uzkrāšanas princips 

Sabiedrība gada pārskatu, izņemot naudas plūsmas pārskatu, sagatavo saskaņā ar 
uzkrāšanas principu. Atbilstoši šim principam darījumi un notikumi tiek atzīti periodā, kad tie 
notiek, neatkarīgi no tā, kad tiek veikti norēķini. 

2.3. Uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvences princips 

Gada pārskata posteņu uzrādīšanas un klasifikācijas veids ir saglabājies nemainīgs 
pārskata perioda laikā, kā arī salīdzināmajos pārskata periodos. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 
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rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos 
pārskata periodos. 

2.4. Būtiskuma princips 

Gada pārskatā ir norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju 
novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Netiek norādīti nenozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina 
pārskata raksturu, bet padara to daudz detalizētāku. Nenozīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir 
apvienoti, bet to detalizēta uzskaite parādīta pielikumos. 

3. Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi 

3.1. Funkcionālā un ārvalstu valūta 

Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir Latvijas naudas vienība Euro (EUR). Visi 
darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienā spēkā esošā Eiropas 
Savienības Padomes noteiktā valūtas kursa. Norēķinu par ārvalstu valūtā veiktajiem darījumiem 
un ārvalstu valūtā nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā 
ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtas kursi 

Ārvalstu valūta 31.12.2014. 31.12.2013. 
USD 1,21410 1,37910 

3.2. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos tiek uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai 
norakstīšanas termiņi ir vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas 
saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, tiek uzrādītas īstermiņa posteņos. 

3.3. Nemateriālie ieguldījumi 

Licences un tamlīdzīgas tiesības, ja tās iegūtas par samaksu, tiek uzskaitītas iegādes 
vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Licencēm un tamlīdzīgām tiesībām nolietojuma aprēķins 
veikts pēc lineārās metodes proporcionāli to kalpošanas laikam. Ja licence vai tamlīdzīgas 
tiesības ir beztermiņa, to vērtība tiek norakstīta piecu gadu laikā. 

3.4. Pamatlīdzekļu uzskaite 

Pamatlīdzekļi bilancē tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanā lietota ģeometriski degresīvā metode, izņemot sociālās 
infrastruktūras pamatlīdzekļus, kuriem nolietojuma aprēķināšanā lietota lineārā metode. 

Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi vai 
izveidošanu. Sabiedrības pamatlīdzekļiem pārskata perioda nolietojuma summa aprēķināta no 
katra pamatlīdzekļa atlikušās vērtības, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto 
nolietojuma likmi: 
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Pamatlīdzekļu kategoriju nolietojuma likmes 

Pamatlīdzekļu kategorija Nolietojuma 
likme 

Zemes gabali Nolietojumu 
neaprēķina 

Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 5*2-10 
Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, t.sk. drukāšanas ierīces, informāciju 
sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru 
līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 

25*2=50 

Pārējie pamatlīdzekļi 20*2=40 

Pamatlīdzekļu kartēja remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas ta perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 

Ieguldījumi nomātajos nekustāmos pamatlīdzekļos tiek norakstīti pēc lineārās metodes 
visā nomas perioda laikā. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp 
pamatlīdzekļa bilances vērtību un izslēgšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem vai izmaksām, un 
iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

Pamatlīdzekļu apjoms gada beigās tiek pārbaudīts, veicot inventarizāciju. Sabiedrības 
pamatlīdzekļiem nav ķīlas apgrūtinājumu. Nekustamo īpašumu kadastra vērtība uz 31.12.2014. 
ir EUR 38 202. 

3.5. Nomas līgumi 

Nomas darījumi, kuri pēc savas būtības nodod nomas ņēmējam visu risku un atlīdzību, 
kas raksturīgi īpašumtiesībām uz aktīvu objektu, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. 
Nomas darījumi, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgā riska un 
atlīdzības, tiek klasificēti kā operatīvā noma. 

Sabiedrība ir iznomātājs: 

Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes 
vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc ģeometriski degresīvās metodes. 
Nomas ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek iekļauti 
atbilstošā nomas perioda laikā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Sabiedrība ir nomnieks: 

Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek uzrādīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā atbilstošā nomas līguma periodā. 

Sabiedrība nav finanšu nomas ņēmējs. 

3.6, Krājumi 

Krājumi tiek novērtēti pēc zemākās iegādes izmaksas vai pēc aplēstās neto pārdošanas 
vērtības. Neto pārdošanas vērtība ir Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas 
cena. Iegādes vērtība tiek noteikta, izmantojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi 
naftas produktiem un FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) metodi pārējām izejvielām un 
materiāliem. 

Krājumu apjoms gada beigās tiek pārbaudīts, veicot inventarizāciju. 

Inventarizācijas gaitā tiek veikta arī krājumu vērtības pārskatīšana, identificējot morāli un 
fiziski nolietojušos krājumus. Šāda veida krājumiem tiek veidoti uzkrājumi vērtības 

15 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULDZ apsardze95 

2014, GADA PĀRSKATS 

samazinājumam. Krājumiem, kuriem nav bijusi kustība pēdējos 12 mēnešos, tiek veidoti 
uzkrājumi 100% apjomā, šādu krājumu nav. 

3.7. Finanšu aktīvi 

Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzskaitīti debitoru parādi, nauda, tās ekvivalenti un izsniegtie 
aizdevumi. 

Debitoru parādi tiek uzrādīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Debitoru parādi tiek atspoguļoti 
bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos 
uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti, kad pilnas parāda summas atgūšana 
vairs nav ticama un debitoru parāds nav samaksāts 6 mēnešu laikā pēc maksāšanas termiņa. 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek veidoti 100% apmērā no nedrošo parādu summas un to 
palielinājums vai samazinājums tiek iekļauts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Nauda un naudas ekvivalenti ir naudas atlikumi banku norēķinu kontos un nauda ceļā. 

3.8. Finanšu saistības 
Saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem atspoguļo no piegādātājiem saņemto, bet 

pārskata perioda beigās nesamaksāto rēķinu summas atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un 
ierakstiem grāmatvedības reģistros. 

Uzkrātās izmaksas, kas radušās pārskata gadā, ja šo izmaksu apjoms pārskata periodā ir 
skaidri zināms, bet par kurām vēl nav saņemti rēķini no piegādātājiem, tiek iekļautas postenī 
„uzkrātās saistības". 

Ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem 12 mēnešiem 
(īstermiņa) vai uz periodu pēc 12 mēnešiem (ilgtermiņa), ir iekļauti nākamo periodu ienākumos 
un bilancē tiek uzrādīti kā īstermiņa vai ilgtermiņa kreditori. 

3.9. Saistītās puses 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieks, Valdes locekļi, viņu tuvi 

ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 

3.10. Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrībai pagātnes notikumu rezultātā ir radušās 
juridiskas vai prakses radītas saistības, un ir paredzams, ka šo saistību nokārtošanai būs 
nepieciešami ekonomisku labumu ietveroši resursi, un ir iespējams ticami noteikt šo saistību 
apjomu. 

Gada pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, 
kas ir nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu 
datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši 
izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama. 

3.11. Nodokļi 

Apsardze maksā attiecīgajā budžetā šādus nodokļus un nodevas: uzņēmumu ienākuma 
nodokli, pievienotās vērtības nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, nekustamā īpašuma nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts 
nodevu. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot ar nodokli apliekamajam 
attiecīgajā taksācijas periodā gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā. 

Atliktās uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu 
likmēm, kuras ir paredzēts piemērot tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās īslaicīgās 
atšķirības izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām lietotajām pamatlīdzekļu 
nolietojuma likmēm, un no atsevišķiem nodokļu vajadzībām neatskaitāmiem uzkrājumiem. 
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Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu 
starpībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķinu mērķiem. 
Pagaidu atšķirības rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. Atliktā 
nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru 
varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas 
datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas. 

Finanšu pārskatā sniegti nepieciešamie paskaidrojumi par notikumiem pēc gada pārskata 
sagatavošanas datuma. 

4o Paskaidrojumi par peļņas vai zaudējuma posteņiem 

1. piezīme. Neto apgrozījums (sadalījums pa darbības veidiem) 

(EUR) 
Darbības veidi 2014 2013 

Ienākumi no pakalpojumu realizācijas VAS LDZ struktūrām 4 603 650 4 261 227 
Ienākumi no pakalpojumu realizācijas VAS LDZ meitas 
sabiedrībām 

1 734 037 1 571 839 

Ienākumi no pakalpojumu realizācijas citām sabiedrībām 472 880 414 948 
Ieņēmumi no iedzīvotājiem par komunāliem pakalpojumiem, 
elektrību, siltumu, telpu īri 

1 981 1 965 

Ieņēmumi telpu nomas, komunālo pakalpojumu un 
siltumenerģijas realizācijas VAS LDZ nomniekiem 

7 230 7 396 

Kopā 6 819 778 6 257 375 

2. piezīme. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

(EUR) 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu elementi 2014 2013 

Darba samaksa 3 940 734 3 485 332 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 908 064 819 985 
Materiāli 469 951 ļļ 470 825 
Kurināmais un degviela 52 826 48 482 
Elektroenerģija 18 111 16 131 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 69 619 81 778 
Pārējās izmaksas* 785 919 728 746 

Kopā 6 245 224 5 651 279 

* t. sk. Parejo izmaksu sastavā ir auditu sniegtie pakalpojumi: 

(EUR) 
2014 2013 

Par finanšu parskata revīziju -Komanditsabiedribas 
ļ „S.Vilcānes audits" 

3 800 3 799 

Par ISO sertifikāta auditu 1 239 
Kopā 3 800 5 038 
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3. piezīme. Administrācijas izmaksas 

(EUR) 
Administrācijas izmaksu elementi 2014 2013 
Darba samaksa 340 057 353 141 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 69 435 84 579 
Kurināmais un degviela 9518 11 335 
Elektroenerģija 5 939 4 597 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 10 623 4 666 
Informatīvās sistēmas pakalpojumu izmaksas 1 952 15 193 
Sakaru pakalpojumi 2 818 3 482 
Transportlīdzekļu un mehānismu noma 22 230 20 661 
Dienesta komandējumi 8 105 8 301 
Atlaišanas pabalsti 6 851 
Reprezentācijas izmaksas 9 721 8 157 
Biroja uzturēšanas un citas izmaksas 33 122 35 409 

Kopā 513 520 556 372 

4. piezīme. Parejie saimnieciskas darbības ieņemumi un izmaksas 

(EUR) 
Ieņēmumi Izmaksas 

2014 2013 2014 2013 
Krājumu pardošana 4 848 10 687 4 172 9 829 
Pamatlīdzekļu pārdošana 10 884 2 864 9 686 1 978 

Pamatlīdzekļu likvidācija 527 418 
- no tās likvidēto pamatlīdzekļu neamortizētās daļas 

norakstīšana 
498 418 

Valūtas kursu svārstības 489 118 

Valūtas konvertācija 2 80 

Soda nauda: 822 424 
- no tās norēķinos ar budžetu par nodokļiem 420 421 
Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītas izmaksas un 
izmaksas, kas paredzētas SIA „LDZ apsardze" un 
arodbiedrības koplīgumā*1* 

26 815 34 065 

Samaksātās valsts nodevas 57 58 128 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 2 154 1 030 260 
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem 3 073 6 356 
Ieņēmumi no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 1 738 4 331 
Citi ieņēmumi un izmaksas 17 643 22 998 2 948 167 

Kopā 35 661 41 034 49 133 53 823 
Šo izmaksu atšifrējumu skat. 4.tabula. 
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4.tabula Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītas izmaksas un izmaksas, kas paredzētas 
Apsardzes un arodbiedrības koplīgumā. 

(EUR) 
Izmaksu veidi 2014 2013 

Bēru piederumu samaksa un bēru pabalsti 3 038 1 723 
Pārējie 23 777 32 342 

Kopā 26 815 34 065 

5. piezīme. Procentu ieņemumi un maksājumi 

(EUR) 
Ieņemumi Izmaksas 

2014 2013 2014 2013 
Bankas procenti 361 401 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

Saskaņā ar LR likumu „Gada pārskatu likums" 20.1pantu sabiedrība veic atliktā 
uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinu. 

Sabiedrība veic atliktā nodokļa aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tas 
ir juridiski tiesīgs veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa 
saistībām un atliktais nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju. Atliktais 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts katru gadu, bet visas reizes tas ir devis negatīvu 
rezultātu, tāpēc tas netika grāmatots. Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota pašreiz noteiktā 
nodokļa likme 15%. 

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību 
bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 

(EUR) 
2014 2013 

Atlikusī pamatlīdzekļu vērtība finanšu grāmatvedībā 253 190 302 355 
Atlikusī pamatlīdzekļu vērtība nodokļu grāmatvedībā 201 924 243 638 
Pagaidu atšķirības 51 266 58 717 
Uzkrāto atvaļinājumu izmaksas 204 184 200 293 
Pagaidu atšķirības -152 918 -141 576 

Atliktā Uzņēmuma ienākuma nodoklis -22 938 -21 237 
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5. Paskaidrojumi par bilances posteņiem 

7. piezīme. Nemateriālie ieguldījumi 

(EUR) 

Licences Nemateriālie 
ieguldījumi kopā 

Sākotnējā vērtība 

31.12.2013. 185 185 
Iegādāts 2014.gada 47 47 
31.12.2014. 232 232 

Nolietojums 
31.12.2013. 171 171 
Aprēķināts nolietojums par 2014.gadu 13 13 
31.12.2014. 184 184 
Bilances vērtība uz 31.12.2013. 14 14 

Bilances vērtība uz 31.12.2014. 48 48 

8. piezīme. Pamatlīdzekļi 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

[ Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība 623 494 643 571 
Uzkrātais nolietojums 370 352 341 231 
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 253 142 302 340 
tajā skaitā izmantoti: 

ražošanā 253 142 302 340 
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Pamatlīdzekļu kustības pārskats 
(EUR) 

Ēkas, 
būves un 

ilggadīgie 
stādījumi 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 

nomātajos pamat-
līdzekļos 

Skaitļošanas iekārtas 
un to aprikojums, 
sakaru līdzekļi, 
kopētāji un to 

aprīkojums 

Pārējie 
pamat-
līdzekļi 

Kopa Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

un nepabeigto 
celtniecības objektu 

izmaksas 

Pavisam 
: 

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2013. 357 572 7 145 106 188 172 666 643 571 643 571 
Kapitālieguldījumu apjoms izpildīts 41 022 41 022 
Objektu nodošana un iekārtu iegāde 1 -41 022 -41 022 
Iegādāti un pabeigti kapitāldarbi un veikta iekārtu iegāde i ļ 35 034 5 988 41022 

-41 022 

41022 
ļ Likvidēts 8660 2 448 : 11108 11108 

Pārdoti citām sabiedrībām f 1290 48 701 49 991 1 49 991 
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2014. 357 572 | 7145 131 272 127 505 623 494 i— ~— ~ 623 494 
Nolietojums uz 31.12.2013. 175 434 486 58 466 106 845 341 231 341 231 

Aprēķinātais nolietojums 18214 649 35 357 ļ 26 009 80 229 80 229 
1 Izslēgts sakarā ar likvidāciju ! ! 8254 | 2 356 10 610 

r — — 

10 610 
ļ Izslēgts sakarā ar pārdošanu 1 251 i 39 247 | 40 498 

r — — 
40 498 

Nolietojums uz 31.12.2014. 193 648 1135 84 318 91251 370 352 r — — 
370 352 

Bilances vērtība uz 31.12.2013. 182 138 6 659 | 47 722 i 65 821 302 340 302 340 
Bilances vērtība uz 31.12.2014. 163 924 i 6 010 | 46 954 | 36 254 | 253142 253 142 
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Pamatlīdzekļu kustības paskaidrojums 2014 2013 
Pabeigti kapitāldarbi un veikta iekārtu iegāde 41 022 80 712 
Pamatlīdzekļi iegādāti no VAS Latvijas dzelzceļš 
Likvidēti pamatlīdzekļi 
no tiem krājumos iegrāmatotas materiālās vērtības 

11 108 8 961 

aprēķināts nolietojums 95,5% [ 10 610 95,3% 8 543 
Pārdoti pamatlīdzekļi citām sabiedrībām 
aprēķināts nolietojums 

49 991 16 404 Pārdoti pamatlīdzekļi citām sabiedrībām 
aprēķināts nolietojums 

81,0% [ 40498 88,3% | 14 491 

Uzskaite esošas ēkas kadastrala vērtība 2014.gada ir EUR 38 202. 

(EUR) 
2014 2013 

Parskata gada apreķinats pamatlīdzekļu nolietojums 80 229 86 428 

tajā skaitā pamatlīdzekļu nolietojums, kas uzskaitīts: ļ | 

pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un administrācijas 
izmaksu sastāvā, 

80 229 86 428 

9. piezīme. Izejvielas, pamatmateriali un paligmateriali 

Materiālu apjoms ir EUR 78 102. Salīdzinot ar gada sākumu, krājumi ir palielinājušies par 
EUR 2 708. 

(EUR) 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli f 31.12.2014. 31.12.2013. 

Izejvielas un materiāli 59 662 43 771 
Inventārs noliktavā 2 225 16 039 
Darba apģērbs noliktavā 15 364 14 742 

{ Kurināmais un degviela 851 842 
Bilances vērtība 78 102 75 394 

Izejvielas un materiāli noliktavā palielinājies par EUR 15 891, kas galvenokārt saistīts ar 
apsardzes signalizāciju un videonovērošanas materiālu iepirkšanu operatīvai signalizāciju 
uzstādīšanai. 

10. piezīme. Avansa maksajumi 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

I Par pakalpojumiem SLA* 1 086 963 
Kopa 1086 963 

* no tiem avansa maksajumi, kas samaksati 2014.gada, 2015.gada janvan saņemts 
pakalpojums. 
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11. piezīme. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki 

(EUR) 

! J 2014 2013 
Dienesta suņi 1 1 

2014.gadā uzskaite ir 2 dienesta suņi, kurus izmanto tiltu apsardzes funkciju veikšanai, ar 
bilances vērtību EUR1. 

12. piezīme. Pircēju un pasutitaju paradi 

(EUR) 
31.12.2014. r 31.12.2013. 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 
ļ Apsardzes pakalpojumi akciju sabiedrībām 29 949 47 356 
| Apsardzes pakalpojumi SIA 29 636 8 198 
ļ Apsardzes pakalpojumi pašvaldības sabiedrībām 189 279 

Apsardzes pakalpojumi fiziskām personām 793 1 454 
Norēķini ar iedzīvotajiem 272 250 

Kopa 60 839 57 537 

Parādu sadalījums pa termiņiem: 

(EUR) 
Nenokavetie 

parādi 
Līdz 30 
dienām 

No 30 līdz 60 
dienām 

No 60 līdz 90 
dienām 

Virs 90 
dienām 

Kopa 

56 380 1 447 2312 408 292 60 839 

No kopējas pircēju un pasutitaju paradu summas samaksas termiņš ir kavēts paradiem 7,3% 
apmērā un no nokavētiem parādiem 67,5% samaksas termiņa kavējums nepārsniedz 30 dienas. 

Parādu sadalījums pa valūtām: 

1 31.12.2014. 31.12.2013. 
1 valuta EUR valuta EUR 

USD r 864 712 2 640 1 935 
EUR 60 127 55 602 

Kopā 60 839 57 537 
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13. piezīme. Radniecīgo sabiedrību parādi: 

(EUR) 
31.12,2014» 31.12.2013. 

VAS „Latvijas dzelzceļš" 587 940 558 382 
[ SIA "LDZ CARGO" 123 252 136 223 
[ SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" 34 033 64 648 

SIA "LDZ infrastruktūra" 30 383 15 360 
Kopā 775 608 774 613 

Radniecīgo sabiedrību paradi palielinājušies par EUR 995. Nav paradu, kam kavēts samaksas 
termiņš. 

14. piezīme. Citi debitori 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Citu debitoru parādu uzskaites vērtība 8 119 8 630 
Šaubīgie - Bezcerīgie debitoru parādi 3 349 3 195 
Bilances vērtība: 
Norēķini ar darbiniekiem par parādiem 660 765 
SIA "Venden" - ķīlas maksa 140 77 
VAS "Latvijas pasts" 71 71 
Nesamaksātie PVN par saņemtām precēm un 
pakalpojumiem 

23 

Nākamo periodu atvaļinājumu izmaksas 3 899 4 499 
Kopā 4 770 5 435 

V 

Šaubīgie - bezcerīgie debitori 
(EUR) 

Šaubīgie 
debitori 

uz 
31.12.2013. 

Neatgūstamo 
debitoru 
parādu 

norakstīšana 
no uzkrāju-

miem 

Debitoru 
parādu 

samaksātā 
summa 

Atzīti kā 
šaubīgi 
debitori 

2014.gadā 

Šaubīgie 
debitori 

uz 
31.12.2014. 

Pircēju, pasutitaju 
parādi un citi debitori 

3 195 874 2 1 030 3 349 

Uz gada sākumu šaubīgo debitoru parādu summa bija EUR 3 195. Pārskata periodā no 
šaubīgajiem debitoriem samaksāti EUR 2 ( fiziskas personas), segti no uzkrājumiem EUR 874 ( 
par fiziskām un juridiskām personām - likvidēti un pabeigtas bankrota procedūras). Pārskata 
gada laikā par šaubīgiem atzīti debitoru parādi EUR 1 030 vērtībā, kā rezultātā uzkrājumu 
nedrošiem parādiem palielinājušies par EUR 154. 
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15. piezīme. Nākamo periodu izmaksas 

Uzrādītas izmaksas, kas veiktas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz 
nākamo gadu. 

(EUR) 
1 31.12.2014. 31.12.2013. 
| Izdevumi par periodisko izdevumu abonēšanu 556 779 

Apdrošināšana (OCTA, KASKO, īpašuma, uzņēmējdarbības utt.) 12 177 11 128 
Pārējie 3 771 3 461 
Abonementu braukšanas biļetes 2 479 2 406 

Kopā 18 983 17 774 

16. piezīme. Naudas līdzekļi 

Naudas līdzekļi valūtā un EUR pēc LB kursa uz 31.12.2014. ir EUR 378 494, 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

norēķinu kontos 
t.sk.: Nordea Bank Finland Plc Latvijas fdiāle 368 151 233 956 

AS „ DnB NORD Banka " 10 343 23 702 
Kopa 378 494 257 658 

norēķinu kontos 
t.sk. EUR kontos 375 443 [ 253 973 

USD kontos 3 051 3 685 

1 . . . . . . . . . .. Kopā 378 494 257 658 

17. piezīme. Pamatkapitāls 
(EUR) 

31.12.2014. 31.12.2013. 
Pamatkapitals 298 803 298 803 

Pamatkapitals parskata gada nemainījās un tas sastaveja no 298 803 parastajam daļam. 

2005.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls LVL 2 000 
sastāv no 2 000 parastām daļām ar LVL1 nominālvērtību katra. 

2006.gada 6jūlijā VAS „Latvijas dzelzceļš" veica mantisko ieguldījumu - ēka 
LVL 208 000 vērtībā, kā rezultātā 2007. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais 
pamatkapitāls LVL 210 000 sastāv no 210 000 parastajām daļām ar LVL1 nominālvērtību katra. 
(VAS „Latvijas dzelzceļš" - 100%). 

Sakarā ar pāreju uz Euro valūtu no 2014.gada 01.janvāra pamatkapitāls tika pārreģistrēts 
uz EUR un apmaksātais pamatkapitāls EUR 298 803 sastāv no 298 803 parastajām daļām ar 
EUR1 nominālvērtību katra. 
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18. piezīme. Pārējās rezerves 

(EUR) 
1 31.12.2014. 31.12.2013. 
ļ Rezerves: - pārejās rezerves 176 817 176 817 

Kopa 176 817 176 817 

Parskata perioda pārejās rezerves palikušas nemainīgas. 

19. piezīme. Parskata gada nesadalīta peļņa 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Nesadalīta peļņa: iepriekšejo gadu nesadalīta peļņa 2219 

pārskata gada nesadalītā peļņa 30 827 22 191 

Saskaņa ar 16.09.2014. Dalībnieku sapulces protokolu Nr.3 Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību ,,LDZ apsardze" 2013.gada pārskata peļņa tika sadalīta: 

- peļņas daļa 90 % apmērā, t.i. EUR 19 972, ieskaitīta VAS „Latvijas dzelzceļš" 

dividendēs kā maksa par valsts kapitāla izmantošanu, 

- peļņas daļa 10% apmērā EUR 2 219 palika nesadalīta. 

20. piezīme. Citi uzkrājumi 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Uzkrājumi atvaļinajumiem 204 184 200 293 
Kopā 204 184 200 293 

Uzkrājumi atvaļinājumiem veikti saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš" Nolikumu par 
uzkrājumu veidošanu darbinieku atvaļinājuma rezervei, kas apstiprināti ar Valdes 2003.gada 
26.septembra lēmumu, protokola Nr.24 p.3. Aprēķinātie uzkrājumi atvaļinājumiem ir 
palielinājušies par EUR 3 891. 

Neizmantotā atvaļinājuma uzkrājumu aprēķins 
(EUR) 

31.12.2014. 31.12.2013. 
Vidēja meneša darba alga 634 608 
Vidējās darba devēja aprēķinātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas mēnesī 

146 142 

Neizmantotās atvaļinājuma kalendārās dienas 7 846 8 013 
Atvaļinājuma uzkrājums* 204 184 200 293 

* Atvaļinajuma uzkrājums = (vid. men. darba alga + vid. darba dev. apreķ. soc. apdroš. 
iemaksas ):30 X neizmantotās atvaļinājuma kalendārās dienas. 
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2L piezīme. No pircējiem saņemtie avansi 

(EUR) 
1 31.12.2014. 31.12.2013. 

No fiziskam personam r 222 66 
No sabiedrībām 33 2 860 

Kopā 255 2 926 

22, piezīme. Paradi piegādātājiem un darbuzņemejiem 
(EUR) 

31.12.2014 31.12.2013 
Norēķini ar AS 4 880 16 234 
Norēķini ar SLA. 51 356 39 308 
Norēķini ar pašnodarbinātām fiziskām personām 8 031 8 301 
Norēķini ar Nerezidentiem 1 943 

Kopā 66 210 63 843 

Kreditoru saistības parasti tiek samaksatas paredzētajos termiņos. 

23. piezīme. Paradi radniecīgajām sabiedrībām 
(EUR) 

31.12.2014. 31.12.2013. 
VAS "Latvijas dzelzceļš" 31 176 33 996 
SIA "LDZ CARGO" 140 
SIA „LDZ infrastruktūra" 2 775 

Kopā 34 091 33 996 

24. piezīme. Parādi par nodokļiem un valsts sociālās apdrošinašanas obligatajam 
iemaksām 

(EUR) 
| 31.12.2014. 31.12.2013. 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 2 009 5 886 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 113 185 96 403 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 189 144 168 938 
Pievienotās vērtības nodoklis 164 567 119 565 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 175 158 

Kopā 469 080 390 950 
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Aprēķinātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
(EUR) 

31.12.2014. 31.12.2013. 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 17 096 15 145 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 417 004 1 324 504 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 799 832 735 732 
Nekustamā īpašuma nodoklis 573 573 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 020 1 869 
Pievienotās vērtības nodoklis 1 169 083 1 044 934 
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 2 675 2 745 
Pavisam nodokļu maksājumi 3 408 283 3 125 502 

Nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kustība pārskata periodā 
(EUR) 

Nodokļa veids Nodokļu 
saistības 

31.12.2013. 

Aprēķināts par 
2014. 

Samaksāts 
par 

2014. 

Nodokļu 
pārrēķins 

2014. 

Nodokļu 
saistības 31.12. 

2014. 

Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis 

5 886 17 096 20 973 2 009 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

168 938 1 417 004 1 396 798 189 144 

-Kavējuma un soda nauda 5 5 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

96 403 799 832 783 050 113 185 

-Kavējuma un soda nauda 415 415 

Nekustamā īpašuma nodoklis 573 573 

Pievienotās vērtības nodoklis 119 565 1 169 083 1 124 081 164 567 

Uzņēmējdarbības riska valsts 
nodeva 

158 2 020 2 003 175 

Uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodoklis 

2 675 3 269 594 

Kopā 390 950 3 408 703 3 331 167 594 469 080 

Apsardzei uz 31.12.2014. nav kavētu maksājumu budžetā. 

25. piezīme. Pārējie kreditori 
(EUR) 

31.12.2014, 31.12.2013. 
Darba algas 274 139 j 280 023 
Ieturējumi no darba algas 7 939 [ 16 003 
Pārējie ieturējumi 4 229 ļ 3 605 

Kopā 286 307 [ 299 631 

26. piezīme. Uzkrātās saistības 
(EUR) 

31.12.2013. 31.12.2013. 
Komanditsabiednba „S.Vilcanes audits" 2 280 2 279 

Kopā 2 280 2 279 
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Iekļauj uzkrātās izmaksas saskaņā ar līgumiem: par 2014.gada finanšu pārskata revīziju -
EUR 2 280, 

6, Vispārīgā informācija 

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 

2014 2013 
Vidējais Sabiedrībā nodarbinato personu skaits gada 464 434 

Informācija par vadības atalgojumu 
(EUR) 

Aprēķināts 2014 2013 
Valdes locekļiem 
Valdes locekļi - skaits 2 2 
Darba samaksa 135 815 121 718 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba 
devēja iemaksas) 

21 892 29 321 

Pārējiem administrācijas darbiniekiem 
Darba samaksa 204 242 231 423 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba 
devēja iemaksas) 

47 543 55 258 

Kopā 409 492 437 720 

Operatīvās nomas līgumi 

Saskaņa ar noslēgtajiem nomas līgumiem, Sabiedrībai parskata gada beigas ir šadas 
neatceļamās nomas maksājumu saistības: 

(EUR) 
31.12.2014. 31.12.2013. 

Maksajamas 2014.gada 54 812 
Maksājamas 2015.gadā 58 203 42 037 

ļ Maksājamas 2016.gadā 1 33 709 14 010 
Maksājamas 2017.gadā 1 14 948 
Maksājamas 2018.gadā 6 163 

K o p ā 113 023 110 8 5 9 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ apsardze55 

2014. GADA PĀRSKATS 

Ārpus bilances konti un uzkrājumi 
(EUR) 

Šaubīgie 
debitori 

uz 
31,12.2013. 

Neatgūstamo 
debitoru 
parādu 

norakstīšana 
no uzkrāju-

miem 

Debitoru 
parādu 

samaksātā 
summa 

Atzīti kā 
šaubīgi 
debitori 

2013.gadā 

Šaubīgie 
debitori 

uz 
31.12.2014. 

Fiziskas personas 403 2 98 499 
Juridiskas personas 2 792 874 932 2 850 
K o p ā 3 195 8 7 4 2 1 0 3 0 3 3 4 9 

Rīgā, 2015.gada 13.februārī 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

Arnis Maculevičs 

Linda Baltiņa 
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KS "S. Vilcanes audits". Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 88. Vienotais reģistrācijas numurs 40003192915. 
Biroja adrese: Rīgā, Lībagu ielā 14, LV-1002. Tālr. 67220449, mob. 29222562, fakss 67233038, e-pasts: s.vilcane2@gmail.com 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „LDZ apsardze" reģ. Nr. 40003620112 dalībniekiem 

Ziņojums par finanšu parskatu 

Mēs esam veikuši pievienotā SIA „LDZ apsardze" no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim pārskatā 
ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 8. līdz 30. lappusei, revīziju. Revidētais f inanšu pārskats ietver 2014. gada 
31. decembra bilanci, 2014. gada 31. decembra peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un 
naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavi lkumu un citu paskaidrojošu 
informāciju piel ikumā. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī f inanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informāci jas patiesu atspoguļošanu saskaņā 
ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, 
lai nodrošinātu f inanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāp lāno un jāve ic revīzija tā, lai iegūtu piet iekamu pārliecību par to, ka f inanšu pārskatā nav būtisku 
neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādī jumus par f inanšu pārskatā uzrādī tajām summām 
un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot 
krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 
revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 
informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 
atzinumu par kontroles efektivitāti . Revīzi ja ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatot ības izvērtējumu, kā arī f inanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādī jumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais f inanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA „LDZ apsardze" 
finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī , kā arī par tās f inanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā 
saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības z iņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2014. gada pārskatā no 
4.līdz 7. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības z iņojumā un 2014. gada finanšu 
pārskatā atspoguļoto f inanšu informāciju. 

Komandi tsabiednba „S.Vilcanes audits'" 
Licence Nr. 88 

Sandra Vilcāne 
Biedrs 
LR zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr. 30 

Rīga, 2015. gada 9.marta 

mailto:s.vilcane2@gmail.com


IZRAKSTS 

= SABIEDRĪBA ar ierobežotu atbildību: 

KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE 
PROTOKOLS 

19.03.2015. Nr.2 

Dalībnieku sapulci sasauc SIA "LDZ apsardze" valde saskaņa ar 13.03.2015. izsūtīto paziņojumu 
Nr. S-5.3.1.2./14 par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 

SIA "LDZ apsardze" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) dalībnieku sapulce notiek Rīgā, Gogoļa ielā 3 
(227.kabinetā). 
Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls: EUR 298 803 
Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls: EUR 298 803 
Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls: EUR 298 803 
Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls: EUR 298 803 

Kopējais klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits - 298 803 
Dalībnieku sapulce sākās: pīkst 14.30. 

Piedalās: 
Dalībnieks: valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" vienotās reģ.nr. 40003032065, 
juridiskā adrese Rīgā, Gogoļa ielā 3, ko, pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas 
dzelzceļš" Prezidentu padomes nolikumu, pārstāv Prezidentu padomes locekļi, kuri pilnvaroti 
realizēt Sabiedrības dalībnieku sapulces funkcijas kopīgi: 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" prezidents Uģis Magonis atbilstoši valsts akciju 
sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes 28.11.2013. lēmumam Nr.VL-28/145, 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" viceprezidents Aivars Strakšas atbilstoši valsts 
akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes 28.11.2013. lēmumam Nr.VL-28/146, 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" viceprezidents Ēriks Šmuksts atbilstoši valsts 
akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes 28.11.2013. lēmumam Nr.VL-28/147, 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" viceprezidents Edvīns Bērziņš atbilstoši valsts 
akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes 28.11.2013. lēmumam Nr.VL-28/148 (piedalās 
telefoniski). 

Uzaicinātās personas: 
Sabiedrības valdes locekle Linda Baltiņa, 
Sabiedrības zv. revidente Sandra Vilcāne, 
VAS „Latvijas dzelzceļš" Juridisko un administratīvo lietu direktore Vēsma Upīte, 
VAS „Latvijas dzelzceļš" Finanšu direkcijas Finanšu daļas vadītāja Solvita Gasjūna, 
VAS „Latvijas dzelzceļš" Ekonomikas direktore Tatjana Kontijevska, 
VAS „Latvijas dzelzceļš" Personāla direktore Lolita Smiltniece, 
VAS „Latvijas dzelzceļš" Juridisko un administratīvo lietu direktora vietniece administratīvās 
lietās Vineta Rudzīte. 



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" valdes locekle Linda Baltiņa atklāj sapulci un 
informē, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" valde pēc savas iniciatīvas 
pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta pirmo daļu, sasauca kārtējo dalībnieku sapulci 
2015.gada 19.martā vienīgā dalībnieka VAS „Latvijas dzelzceļš" juridiskajā adresē Gogoļa ielā 3, 
Rīgā 227.telpā ar šādu darba kārtību: 

1. Par Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 
2. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu 
3. [..] 
4. [..] 
5. [..] 

Sabiedrības vienīgais dalībnieks - VAS "Latvijas dzelzceļš" - tā pilnvarotie pārstāvji, Prezidentu 
padomes locekļi: U.Magonis, A.Strakšas, E.Bērziņš, Ē.Šmuksts, konstatē, ka sapulcē pārstāvēts 
viss apmaksātais pamatkapitāls un balsstiesīgais pamatkapitāls 100% apmērā, un ievērojot 
Komerclikuma 217.panta otro daļu, dalībnieku sapulce ir lemttiesīga. 
Ievērojot Komerclikuma 217.panta otro daļu, lēmums nav apstrīdams, ja par to nobalsojuši visi 
dalībnieki. 

Sabiedrības vienīgais dalībnieks - VAS „Latvijas dzelzceļš", tās pilnvaroto pārstāvju Prezidentu 
padomes locekļu U.Magoņa, A.Strakšas, E.Bērziņa, Ē.Šmuksta personā, 
nolēma: 

• ievēlēt par sapulces vadītāju VAS "Latvijas dzelzceļš" prezidentu U.Magoni; 
• ievēlēt par balsu skaitītāju/protokola pareizības apliecinātāju VAS "Latvijas dzelzceļš" 

viceprezidentu Ē.Šmukstu; 
• ievēlēt par sapulces sekretāru (protokolētāju) V.Rudzīti; 

Lēmums pieņemts, dalībnieka pārstāvjiem ar 298 803 balsīm balsojot "par", "pret" nav. 

1. Par Sabiedrības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

Sabiedrības valdes locekle Linda Baltiņa informē, ka saskaņā ar Komerclikuma 213.panta 
prasībām, kā arī sakarā ar Sabiedrības finansiālās darbības 2014.gada pārskata pabeigšanu, 
ievērojot Sabiedrības valdes 10.03.2015. lēmuma Nr.S-1.2/19 „Par SIA „LDZ apsardze" 
2014.gada pārskatu un atkarības pārskatu" 1.punktu, un to, ka 2014.gada pārskata pārbaudi ir 
veikusi Komandītsabiedrības "S.Vilcānes audits" atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne, 
kura par pārskatu sniegusi zvērināta revidenta ziņojumu, Sabiedrības valde ierosina dalībniekam 
apstiprināt Sabiedrības 2014.gada pārskatu. 

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punktu, 

Nolēma: 
1.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2014.gada pārskatu, zvērinātas 

revidentes S.Vilcānes sagatavoto ziņojumu par finanšu pārskatu, un apstiprināt Sabiedrības 
2014.gada pārskatu (uz 31 lapas) sekojošā sastāvā: 
- vadības ziņojums par Sabiedrības attīstību pārskata gadā; 
- bilance pēc Sabiedrības finansiālā stāvokļa uz 31.12.2014. EUR 1 571 073,- apmērā; 
- peļņas vai zaudējumu aprēķins ar pārskata gada peļņas konstatāciju EUR 30 827,- apmērā; 
- pašu kapitāla izmaiņu pārskats; 
- naudas plūsmas pārskats ar netiešo metodi. 

1.2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 
(Likums) 8.panta pirmās daļas otro punktu, Sabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 
nosaka saskaņā ar Likuma 28.pantu. Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 2.punkta c 
apakšpunktu, Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kuros nosaka 



kārtību, kādā tiek izpildīti Likuma 28.panta nosacījumi. Ievērojot minēto, Sabiedrības 
2014.gada peļņu EUR 30 827 apmērā atstāt nesadalītu līdz brīdim, kad Ministru kabinets 
atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un 
ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" 
5.punktam izlems jautājumu par VAS „Latvijas dzelzceļš" un tā atkarīgo kapitālsabiedrību 
atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2014.gadu. 

1.3. Atbilstoši „„Latvijas dzelzceļš" koncerna atkarīgo sabiedrību darba samaksas noteikšanas 
vadlīniju" (apstiprinātas ar VAS „Latvijas dzelzceļš" 03.04.2014. Prezidentu padomes 
lēmumu Nr.PP-9/143) pielikuma 2.punktam, noteikt, ka Sabiedrība pēc Sabiedrību 
raksturojošiem kritērijiem (rādītājiem) atbilst Sabiedrību iedalījumam -vidēja, ar sekojošiem 
rādītājiem: 

vidējais strādājošo skaits - 464 cilv.; 
gada neto apgrozījums - EUR 6 819 778; 
bilances kopsumma uz 31.12.2014. - EUR 1 571 073. 

Lēmums pieņemts, dalībnieka pārstāvjiem ar 298 803 balsīm balsojot "par", "pret" nav. 

2. Par Sabiedrības atkarības pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu 

Sabiedrības valdes locekle Linda Baltiņa iepazīstina ar Sabiedrības atkarības pārskatu par 
2014.gadu, atbilstoši Sabiedrības valdes 10.03.2015. lēmuma Nr.S-1.2./19 „Par SIA „LDZ 
apsardze" 2014.gada pārskatu un atkarības pārskatu" 2.punktam. 

Valdes locekle Linda Baltiņa norāda, ka Sabiedrības 2014.gada atkarības pārskata pārbaudi veica 
Komandītsabiedrības "S.Vilcānes audits" atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne, kura ir 
sniegusi pārbaudes ziņojumu par Sabiedrības 2014.gada atkarības pārskatu. 

Nolēma: 
2.1. Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par Sabiedrības 2014.gada atkarības pārskatu, 

zvērinātas revidentes S.Vilcānes sagatavoto pārbaudes ziņojumu par Sabiedrības 2014.gada 
atkarības pārskatu un apstiprināt Sabiedrības 2014.gada atkarības pārskatu (uz 7 lapām). 

Lēmums pieņemts, dalībnieka pārstāvjiem ar 298 803 balsīm balsojot "par", "pret" nav. 
[••] 

Sapulces vadītājs U.Magonis pīkst. 14.45 pasludina sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ 
apsardze" kārtējo dalībnieku sapulci par slēgtu. 

Protokols sagatavots divos oriģināleksemplāros - viens Sabiedrībai un viens sabiedrības 
dalībniekam. 

Vienīgā dalībnieka - Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" vārdā 
Pilnvarotie pārstāvji, Prezidentu padomes locekļi kopīgi: 

Sapulces vaditajs 
Prezidents 

Balsu skaitītājs/protokola pareizības apliecinātājs 
Viceprezidents 

Viceprezidents 

/ personiskais paraksts/Uģis Magonis 

/ personiskais paraksts/Ēriks Šmuksts 

/ personiskais paraksts/Aivars Strakšas 

Viceprezidents / personiskais paraksts/Edvms Bērziņš 



Protokolēja / personiskais paraksts/ V.Rudzite 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rīgā, 2015.gada 1.aprīlī 
SIA "LDZ apsardze": 

Valdes priekšsēdētājs A.Maculevičs 

Valdes locekle L. Baltiņa 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULDZ apsardze95 

2014, GADA PĀRSKATS 

SIA „LDZ apsardze" atkarības par skats par 2014.gadu* 

Informācija par atkarīgo sabiedrību 

Atkarīgas sabiedrības nosaukums 

Atkarīgas sabiedrības juridiskais statuss 
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 

Adrese 
Pārskata gads 
Zvērināta revidenta vārds 

SIA "Dzelzceļa apsardze" 
No 17.12.2007 SIA „LDZ apsardze" 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
40003620112, 
Rīga, 2003.gada 21.februārī 
Pārreģistrācija 
Rīga, 2007,gada 17.decembrī 

Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057 
2014.gada 1 .janvāris - 31 .decembris 

Komandītsabiedrība 
„S.Vilcānes audits" 
LZRA licence Nr. 88 
Vien.reģ.Nr.40003192915 
Pulkveža Brieža iela 15 
Rīga, LV-1010 
Latvija 

Atbildīgā zvērināta revidente: 
Sandra Vilcāne 
zvērināta revidente 
sertifikāts Nr. 30 

Vadības ziņojums 

SIA „LDZ apsardze" Vadība apliecina, ka atkarības pārskatā ir atspoguļoti visi 
darījumi un citi pasākumi, kuros Sabiedrība iesaistījusies, būdama atkarīgā sabiedrība 
„Koncernu likuma" izpratnē un ka minētais pārskats sniedz vispārīgu priekšstatu par 
SIA „LDZ apsardze" attiecībām ar valdošo sabiedrību. 

Atbilstoši apstākļiem, kas Sabiedrības Vadībai bija zināmi atkarības pārskatā 
atspoguļoto darījumu noslēgšanas vai citu pasākumu veikšanas brīdī, Sabiedrība par 
katru darījumu vai pasākumu ir saņēmusi atbilstošu pretizpildījumu. 

Valde uzskata, ka veicot pasākumus vai atturoties no pasākumu veikšanas 
valdošās sabiedrības vai citu valdošās sabiedrības koncernā apvienoto sabiedrību 
interesēs, Sabiedrība nav cietusi zaudējumus. 

1 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ULDZ apsardze95 

2014, GADA PĀRSKATS 

Uzskaites un novērtēšanas politika 

Vispārīgie principi 

Atkarības pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas „Koncernu 
likuma" prasībām. Jēdzieni „valdošais uzņēmums" un „atkarīgā sabiedrība", kā arī 
jēdzieni šajā pārskatā lietoti minētā likuma izpratnē. 

Būtiskums 

Atspoguļojot un vērtējot darījumus un citus pasākumus atkarības pārskatā, 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze" vadījusies pēc būtiskuma principa. 

Par būtiskiem tiek uzskatīti tādi darījumi, to apstākļi un vērtējumi, kuru 
neiekļaušana pārskatā, mainītu kompetentu lietotāja viedokli par atkarīgās sabiedrības 
attiecībām ar valdošo uzņēmumu pārskata gadā kopumā. 

Darījumu un pasakumu atspoguļošana 

Atkarības pārskatā sabiedrībai neizdevīgi darījumi un citi neizdevīgi pasākumi 
atspoguļoti to faktiskā izpildījumā un pretizpildījuma apjomā. 

Atkarības pārskatā ir ietverti visi uz pārskata periodu attiecināmie darījumi 
neatkarīgi no izrakstīšanas vai saņemšanas, kā arī maksājuma datuma. 

Ja valdošais uzņēmums līdz pārskata gada beigām ir rakstveidā informējis 
atkarīgo sabiedrību par to, kad un kādā veidā tiks atlīdzināti neizdevīga darījuma vai 
pasākuma rezultātā radušies zaudējumi, minētā atlīdzinājuma summa atspoguļota 
atskaitē kā „Piešķirtās prasījuma tiesības uz atlīdzību". 

Izpildījums un pretizpildijums 

Par darījuma izpildījumu uzskata darījuma saistību izpildījumu no atkarīgās 
sabiedrības puses. Pretizpildījums ir darījuma izpildījums no atkarīgās sabiedrības 
darījuma partnera puses. Izpildījums (pretizpildījums) var būt samaksa, preču piegāde 
vai pakalpojums, tai skaitā saimnieciskās darbības ietvaros veiktas darbības, 
nemateriālu vērtību un tiesību, kā arī saistību nodošana, lai atturētos no kādas rīcības 
vai pieļautu darbību, lietu noma. 

Izpildījums un pretizpildījums tiek norādīts to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība 
ir summa, par kuru darījuma objektu var apmainīt starp labi informētām, savstarpēji 
ieinteresētām un finansiāli nesaistītām pusēm. 
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Darījumu un pasakumu patiesas vērtības noteikšana 

SIA darījumi un pasākumi vērtēti: 
1) Salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem pārskata gadā vai iepriekšējā gadā veiktiem 

sabiedrības pasākumiem vai darījumiem ar nesaistītā pusēm; 
2) Ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem 

pārskata gadā veiktiem nozares uzņēmumu pasākumiem vai darījumiem; 
3) Ja iepriekš minētais nav bijis iespējams, salīdzinājumā ar citu informāciju par 

darījumu vai pasākumu. 

Pilnīgi vai daļēji neizdevīgi darījumi vai pasākumi 

Par pilnīgi vai daļēji neizdevīgiem tiek uzskatīti tādi darījumi un pasākumi: 
1) kurus uzsākot ir paredzami zaudējumi; 
2) kuri dod bruto zaudējumu; 
3) tādi, kuros, nebūdama atkarīga, sabiedrība noteikti nebūtu iesaistījusies to 

paredzamā finansu rezultāta dēļ. 

īpašs risks 

Ar īpašu risku saistīti darījumi vai pasākumi ir tādi, kas riska ziņā būtiski 
atšķiras no sabiedrības darbībai vai nozarei raksturīgā riska, kā arī tādi darījumi un 
pasākumi, kurus, nebūdama atkarīga, sabiedrība noteikti nebūtu uzņēmusies riska dēļ. 

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi darījumi un pasākumi 

No pamatdarbības būtiski atšķirīgi darījumi un pasākumi ir tādi, kas krasi 
atšķiras no sabiedrības pamatdarbībai vai nozarei raksturīgiem darījumiem vai 
pasākumiem, un kuros, nebūdama atkarīga, sabiedrība noteikti neiesaistītos. 

LAtkarīgā sabiedrība 

Atkarīgas sabiedrības 
nosaukums 

Atkarīgas sabiedrības 
adrese 

Atkarīgās sabiedrības 
vienotais reģistrācijas 
numurs Uzņēmuma 

reģistrā 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību ,,LDZ apsardze" 
Zasas 5-3, Rīga, 

LV-1057 40003620112 
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2.Atkarīgas sabiedrības dalībnieki 

Dalībnieka nosaukums Dalībnieka adrese Daļu 
skaits 

Balsoju-
mu skaits 

Daļu īpatsvars 
ar tiesībām 

balsot 
atkarīgās 

sabiedrības 
kapitālā 

Valdošais uzņēmums 
Valsts akciju sabiedrība 

„Latvijas dzelzceļš" 
Gogoļa 3, Rīga, 

LV-1547 298803 298803 100% 

3.Sabiedrības, kuras iekļautas koncerna valdoša sabiedrība 

Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma 
adrese 

Atkarīgās 
sabiedrības 
uzņēmuma 

attiecības pret 
valdošo uzņēmumu, 

daļu īpatsvars, % 

Atrašanās 
periods 

koncerna 
sastāvā 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

„LDZ apsardze", 
vienotais reģ. 

Nr.40003620112 

Zasas iela 5-3, 
Rīga, LV-1057 

Meitas uzņēmums, 
100% akciju 

turētājs- valsts a/s 
"Latvijas dzelzceļš" 

01.01.2014.-
31.12.2014. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

„LDZ CARGO", 
vienotais reģ. 

Nr.40003788421, 
komercreģistrā reģistrēta 

ar 09.12.2005. 

Gogoļa 3, Rīga, 
LV-1547 

Meitas uzņēmums, 
100% kapitāldaļu 
turētājs- valsts a/s 

"Latvijas dzelzceļš" 

01.01.2014.-
31.12.2014. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

„LDZ Cargo Loģistika", 
vienotais reģ. 

Nr.40003988480, 
komercreģistrā reģistrēta 

ar 29.01.2008. 

Dzirnavu iela 
147, Rīga, LV-

1050 

Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību 

„LDZ CARGO" 
meitas uzņēmums, 

100% akciju 
turētājs SIA „LDZ 

CARGO" 

01.01.2014.-
31.12.2014. 
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Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

„LDZ Infrastruktūra", 
vienotais reģ. 

Nr.40003788258, 
komercreģistrā reģistrēta 

ar 08.12.2005. 

Gogoļa 3, Rīga, 
LV-1547 

Meitas uzņēmums, 
100% kapitāldaļu 
turētājs- valsts a/s 

"Latvijas dzelzceļš" 

01.01.2014. -
31.12.2014. 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

,,LDZ Ritošā sastāva 
serviss", vienotais reģ. 

Nr.40003788351, 
komercreģistrā reģistrēta 

ar 08.12.2005. 

Gogoļa 3, Rīga, 
LV-1547 

Meitas uzņēmums, 
100% kapitāldaļu 
turētājs- valsts a/s 

"Latvijas dzelzceļš" 

01.01.2014.-
31.12.2014. 

Akciju sabiedrība 
„LatRailNet", vienotais 

reģistrs Nr.40103361063, 
komercreģistrā reģistrēta 

ar 27.12.2010 

Stabu 77-30, 
Rīga, LV-1009 

Meitas uzņēmums, 
100% kapitāldaļu 
turētājs- valsts a/s 

"Latvijas dzelzceļš" 

01.01.2014.-
31.12.2014. 

4,Darījumi, kurus atkarīgā sabiedrība pārskata gadā noslēdza ar 
valdošo sabiedrību un sabiedrībām, kas iekļautas valdošās sabiedrības 
koncernā, kā arī ar citām sabiedrībām valdošās sabiedrības interesēs, 
vai viņu ietekmējot 

Darījuma 
partnera pilns 

nosaukums 

Darījuma 
apraksts 

Darījuma 
vērtība 
(EUR) 

Darījuma 
izpilde 

atskaites 
gadā, EUR 

Vai 
darīju 

ms 
saistīts 

ar 
īpašu 
risku, 

vai 
būtiski 
atšķira 

s no 
parastā 
darīju 

ma 

Vai 
darījums 

tika veikts 
pēc īstās 
vērtības, 
ja nē, tad 
iegūta tā 
rezultātā 

peļņa, vai 
radās 

zaudējumi 

Sniegi :ie pakalpojumi 
VAS „Latvijas 

dzelzceļš" 
Apsardzes 

pakalpojumi 4 599 751 4 499 751 
ne 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš siltumenerģija 1 299 1 299 

nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Telpu 
noma 5 684 5 684 nē 

Dar. pēc 
īstās vērt. 
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VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Komunālie 
maksājumi 247 247 ne 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Materiālu 
realizācija 

3 802 3 801 
nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" Autotransporta 

noma 
3 899 3 899 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
CARGO" 

Apsardzes 
pakalpojumi 

1 147 235 1 147 235 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
Infrastruktūra" 

Apsardzes 
pakalpojumi 

311 256 311 256 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ Ritošā 
sastāva serviss" 

Apsardzes un 
ugunsdrošības 
pakalpojumi 

275 546 275 546 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

Saņemtie pakalpojumi 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Menedžmenta, 
pārdošanas 

veicināšanas u.c. 
pakalpojumi, 

212 263 212 263 
ne 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Kursi 1 129 1 129 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Sakaru 
pakalpojumi 

4419 4 419 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" elektroenerģija 24 050 24 050 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" Siltumenerģija 5418 5 418 

nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" Telpu un zemes 

noma 
24 612 24 612 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Komunālie 
pakalpojumi 464 464 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Informatīvie 
pakalpojumi 45 877 45 877 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" materiāli 9 9 nē 

Darījums 
pēc īstās 
Vērtības 
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VAS „Latvijas 
dzelzceļš Pārej ie nomas 

pakalpojumi 
209 209 nē 

Darījums 
pēc īstās 
Vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" Biedru nauda 

LDzDDO 
3 080 3 080 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" citi 1 203 1 203 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Ci t i -
iepriekšējā gada 

izdevumi 
184 184 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš" 

Iepriekšējo gadu 
neizmaksātās 

dividendes 
19 972 19 972 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
CARGO" 

Ekspeditoru 
grupas 

pakalpojumi 
1 388 1 388 nē 

Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
CARGO 

Atpūtas nama 
pakalpojumi 

87 87 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
CARGO 

Citi - ceturkšņa 
prēmija 

380 380 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

SIA „LDZ 
infrastruktūra" 

Zaudējumu 
kompensācija 

2 775 2 775 nē 
Darījums 
pēc īstās 
vērtības 

Darījumu vērtība atspoguļota bez pievienotas vērtības nodokļa. 
Visi augstāk minētie darījumi, kas bija veikti atskaites gadā ir ar vērtības saturu. 

SIA „LDZ apsardze" saņēma attiecīgo atlīdzību pēc apstākļiem, kuri bija zināmi uz 
noslēgtā darījuma brīdi. 

Veikto darījumu rezultātā ar saistītiem uzņēmumiem zaudējumi no viņiem sabiedrībai 
netika pieļauti. 

Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

A.Maculevičs 

L.Baltiņa 

2015.gada 13.februāri 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"LDZ apsardze " 

Vienotais reģ.nr.4000620112 
Zasas iela 5-3, Rīga, LV - 1057 

PĀRBAUDES ZIŅOJUMS 

par SLA " LDZ apsardze" 2014.gada atkarības pārskatu 

SLA " LDZ apsardze " dibinātājiem. 

Mēs, komandītsabiedrība " S.Vilcānes audits" zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā, 
esam pārbaudījuši SLA " LDZ apsardze" 2014. gada atkarības pārskatu par laika periodu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. Atkarības pārskatu papildina SLA " LDZ 
apsardze" vadības paziņojuma un pārskata piezīmes. Par atkarības pārskata sagatavošanu atbild 
sabiedrības valde. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par minēto atkarības pārskatu, 
pamatojoties uz mūsu veikto pārbaudi. 

Mēs revīziju veicām saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem 
Starptautiskajiem revīzijas standartiem "Par pārbaudēm Minētais standarts nosaka, ka 
pārbaude ir jāplāno un jāveic tā, lai gūtu vispārīgu pārliecību par to, vai sabiedrības pārskats 
nesatur būtiskas kļūdas. Pārbaude galvenokārt balstās uz pārrunām ar sabiedrības darbiniekiem 
un finanšu datu analīzi, un šī iemesla dēļ tā sniedz mazāku pārliecību nekā revīzija. 

Pēc mūsu domām pārbaudot SLA " LDZ apsardze " 2014. gada atkarības pārskatu, mūsu 
uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka ietvertās faktiskās ziņas 
neatbilst patiesībai, kas liecinātu, ka pārskatā minētie pasākumi būtu novērtējami citādāk, nekā to 
darījusi sabiedrības valde saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un vispāratzītajiem 
grāmatvedības uzskaites principiem. 

KS „S.Vilcānes audits" 
LZRA komercsabiedrības licence Nr.88 

biedre, 
atbildīgā zvērinātā revidente 
sertifikāts Nr.30 

Sandra Vilcane 

Rīga, 2015. gada 9.marta 
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