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Informācija par Sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Latvijas Vēstnesis

Sabiedrības juridiskais statuss

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

4000 311 3794
Rīga, 1993. gada 3. februāris

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas

63.11
63.12
58.11
58.14
47.61
47.91
73.1
63.99

Adrese

Bruņinieku 41,
Rīga, LV-1011
Latvija

Dalībnieku pilni vārdi un adreses

LR Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Latvija

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie
amati

Daina Ābele - valdes priekšsēdētāja

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
Interneta portālu darbība
Grāmatu izdošana
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
Reklāmas pakalpojumi
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

Matīss Markus - valdes loceklis
Aivars Maldups - valdes loceklis
Pārskata gads

2014. gada 1. janvāris – 31. decembris

Revidenta vārds un adrese

SIA Potapoviča un Andersone
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.99
Ūdens iela 12-45,
Rīga LV-1007
Atbildīgā zvērinātā revidente:
Kristīne Potapoviča
sertifikāts Nr.99
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Vadības ziņojums
Darbības veids
VSIA „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Sabiedrība) atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas
likumam (turpmāk ‒ OPTIL) īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas
sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām
un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā
ietvertās informācijas sistematizācijas procesu. Sabiedrības pamatdarbības veidi pēc NACE klasifikatora ir:

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;

Interneta portālu darbība;

Grāmatu izdošana;

Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana;

Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;

Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos.
Sabiedrība:
 ir oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas
Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju
oficiālajā izdevumā publicē elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;
 nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību
aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību;
 uztur Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmu;
 izdod specializēto žurnālu “Jurista Vārds” un uztur portālu www.juristavards.lv (ietver žurnāla eversiju un papildu oriģinālsaturu);
 uztur LV portālu „Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv), realizējot OPTIL 14. pantā noteikto, ar
mērķi sniegt sistematizētu, objektīvu un nepastarpinātu informāciju par publiskā sektora aktivitātēm
un normatīvo aktu skaidrojumus, tādā veidā veidojot vienotu, centralizētu valsts informācijas vietni ar
interaktīvām iespējām. Portāla saturs pieejams bez maksas;
 izdod juridiska rakstura literatūru, kas aptver visplašāko tematiku – valsts tiesību, krimināltiesību,
administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību, kā arī tiesu prakses jautājumus.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
Ņemot vērā Sabiedrībai noteiktās pamatfunkcijas, Sabiedrības darbība, galvenokārt, ir vērsta uz
Satversmes 90. pantā noteikto pilsoņu un pārējo Latvijas iedzīvotāju tiesību nodrošināšanu. Līdz ar to
Sabiedrības politika, kas vērsta uz pamatfunkciju īstenošanu, ir pretēja komercdarbības galvenajam principam
(mērķim) - maksimālās peļņas gūšana. 2014. gadā Sabiedrība darbojās atbilstoši savai attīstības stratēģijai
2013. -2016. gadam.
Stratēģiskie mērķi:
•
„Latvijas Vēstnesis“ un oficiālā publikācija ir sinonīmi;
•
„Latvijas Vēstnesis” ir atzīts valsts un tiesiskās informācijas avots un sabiedrības līdzdalības eplatforma;
•
„Latvijas Vēstnesis” ir sakārtota un ilgtspējīga (uz attīstību vērsta) organizācija, kuras mērķus īsteno
kompetenti, motivēti un lojāli darbinieki;
•
„Latvijas Vēstnesim” ir stabila finansiālā bāze funkciju efektīvai nodrošināšanai un attīstībai.
Darbības virzieni:
•
Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmas (www.vestnesis.lv; www.likumi.lv) funkcionalitāšu
pilnveidošana;
•
LV portāla „Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv) satura un funkcionalitāšu pilnveidošana;
•
Izdevuma „Jurista Vārds” satura attīstība un portāla www.juristavards.lv funkcionalitātes
modernizēšana;
•
Juridiskās literatūras izdošana.
•
Lietotāju skaita palielināšana visiem pakalpojumiem (mērķis – 200 000 jeb 1/6 daļa Latvijas interneta
lietotāju ik mēnesi izmanto Sabiedrības sniegtos e-vides informatīvos pakalpojumus).
Kopumā 2014. gadā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēti 3 695 dokumenti (t.sk. 288 likumi, 827
Ministru kabineta noteikumi) un 119 746 oficiālie paziņojumi. Sabiedrības sniegtos informatīvos epakalpojumus izmantojuši vidēji 177 079 Latvijas interneta lietotāju mēnesī, t.i. – par 6% vairāk kā 2013.g.
Saskaņā ar Sabiedrības darba plānu, 2014. gadā veiktas šādas aktivitātes:

sadarbībā ar Tieslietu un Ārlietu ministrijām veikta vietnes www.likumi.lv tehnoloģiskā pilnveide,
nodrošinot likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 15., 16.p. un pārejas
noteikumu izpildi, kas paredz starptautisko līgumu uzskaiti un brīvu pieejamību Oficiālo publikāciju
informācijas sistēmā;

žurnāla „Jurista Vārds” (JV) redakcija sadarbībā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentu un Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti 14. aprīlī organizēja konferenci
“Tiesas juridiskās kultūras telpā”, kas veltīta administratīvo tiesu 10 gadu darbam. Konferences
adresāts: tiesneši, politiķi, izpildvara un mediji. Kā pēc konferences atzīmēja AT priekšsēdētājs I.
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Bičkovičs savā oficiālajā pateicības vēstulē, konference ir sekmējusi savstarpēju uzticēšanos starp
šīm sabiedrības grupām;
Vadības ziņojums (turpinājums)
Sabiedrības darbība pārskata gadā (turpinājums)










2014. gada 22. maijā LU Bibliotēkā tika organizēta JV autoru un lasītāju tikšanās - Jura Rudevska
lekcija "Valsts vara un cilvēktiesības Eiropā un ASV";
2014.gada 2.oktobrī LU tika atvērta grāmata "Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība", kas
sastādīta, izmantojot JV rubrikas "Nedēļas jurists" materiālus un sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti;
2014. gada 20. novembrī notika vēl viena JV autoru un lasītāju tikšanās - Edgara Pastara lekcija "Kā
tiesai pārbaudīt vēlēšanu likumību" ar tai sekojošu diskusiju;
15. martā tika atvērta portāla www.juristavards.lv mobilā versija „m.juristavards.lv”. Tās lietotāju
skaits pakāpeniski aug. Gada beigās reģistrēti 3 115 unikālie lietotāji, kas ir vairāk nekā žurnāla
papīra versijas abonenti;
aprīli sekmīgi pagāja ārējie uzraudzības auditi ISO 27001:2005 un ISO 9001:2008 sertfikācijā.
Neatbilstības netika konstatētas. Tika izteikti vairāki novērojumi un priekšlikumi, kas palīdzējuši
pilnveidot Sabiedrības darba organizāciju;
2014.gadā grāmatu apgādā izdota Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata
„Konstitucionālās tiesības”. Šis darbs nepieciešams katram praktiķim, kas darbojas šajā jomā, un
katram studentam, kas studē Latvijas tiesības, uzskata E.Levits. Grāmata izdota 900 eksemplāros.
2014.gadā apgāds izdevis arī J.Neimaņa „Paziņošanas likuma komentārus” (300 ekseplāri). Gada
beigās klājā nāca „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi”
(600 eksemplāri). Šī grāmata ir turpinājums un papildinājums jau publicētajiem Satversmes VI, VII un
VIII nodaļas zinātniskajiem komentāriem. To auditorija – ikviens, kurš interesējas par savām tiesībām
un vēlas iegūt jaunas zināšanas par Latvijas valsts pamatiem;
Gada nogalē noslēdzās arī ikgadējais - jau devītais žurnāla „Jurista Vārds” studentu pētniecisko
darbu konkurss;
2010.gadā LV portālā „Par likumu un valsti” tika izveidota e-konsultāciju sadaļa. Tās mērķis: veicināt
izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām. Šajos gados sniegto konsultāciju
skaits dinamiski audzis:
Atbildēto e-konsultāciju skaits pa gadiem
2010
2011
2012
2013
2014
110
512
805
1 614
2 302
Tā kā LV portāla redakcijas cilvēkresusru kapacitāte e-konsultāciju sagatavošanā ir izsmelta, kā arī
nav skaidri
„Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā” noteikto valsts funkciju
finansēšanas avoti no 2016.gada, ir pieņemts lēmums 2015.gada laikā veikt pasākumus, kas limitētu
ienākošo iedzīvotāju jautājumu plūsmu.

Sabiedrības finanšu rezultāti
Spēkā esošie Oficiālo publikāciju noteikumi (2013.g.29.janvāra MK noteikumi Nr. 65) līdz
šim ir nodrošinājuši VSIA „Latvijas Vēstnesis” ieņēmumus, kas pilnībā finansē OPTIL noteikto funkciju
izmaksas, pastāvot sekojošai ieņēmumu struktūrai: 95% ieņēmumu veido ieņēmumi no oficiālo paziņojumu
publicēšanas, 5% - ieņēmumi no žurnāla „Jurista Vārds” un juridiskās literatūras izdošanas, kā arī reklāmas
ieņēmumiem. 2014.gadā Sabiedrība savu darbību ir veikusi apstiprinātā budžeta ietvaros. Lai gan gada
apgrozījums no pamatdarbības ir par 13,2% mazāks kā 2013.gadā, ekonomija atsevišķās izdevumu pozīcijās
ļāvusi Sabiedrībai gūt peļņu EUR 105 tūkst. apmērā. Apgrozījuma kritums saistīts ar apmaksāto oficiālo
paziņojumu skaita samazināšanos. Būtiski pieaudzis bez maksas publicējamais oficiālo paziņojumu skaits.
Galvenā izmaksu ekonomija ir sadaļā „Materiālās izmaksas”, kas saistīta ar zemākām materiālu un
ārpakalpojumu izmaksām ražošanas procesā.
Uz 2014. gada beigām Sabiedrības saimnieciskais stāvoklis vērtējams kā stabils. Sabiedrības
saimnieciskās darbības rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums), neņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī
procentu maksājumus un nodokļus, 2014.gadā ir 13,6%.
Apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli
Sabiedrības valde jau daudzkārt ir vērsusi vadības uzmanību uz faktu, ka pēdējo trīs gadu laikā
strauji pieaudzis normatīvi noteikto oficiāli publicējamo paziņojumu skaits, kam nav paredzēts atbilstošs
finansējums. Lai gan 2015.gadam Sabiedrības valde ir sagatavojusi nulles budžets, t.i. – tiek prognozēts, ka
turpinās samazināties ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publicēšanas un Sabiedrības izdevumi nepieaugs,
tomēr, turpinoties pēdējā pusgada tendencei palielināties neapmaksāto oficiālo paziņojumu publikāciju
skaitam un samazināties apmaksāto oficiālo paziņojumu publikāciju skaitam, pastāv iespēja, ka Sabiedrība
strādās ar zaudējumiem, un savu funkciju īstenošanai tai nāksies izmantot uzkrātās naudas rezerves, kā arī
iesniegt kapitāla daļas turētāja pārstāvim 2015.gada apstiprinātā budžeta grozījumus. Lai gan Ministru
kabineta 2013.gada 29.janvāra sēdes protokollēmuma "Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par
oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis")" (prot. Nr.6, 34.§) 3.punkts paredz, ka ministrijām un Valsts kancelejai
jāņem vērā Saeimas Juridiskās komisijas vēstulē minētais aicinājums un katrā gadījumā rūpīgi jāvērtē šo
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institūciju lēmumu finansiālās sekas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto valsts
funkciju
Vadības ziņojums (turpinājums)
Apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli (turpinājums)
nodrošināšanai, kuri saistīti ar apmaksātu oficiālo paziņojumu publicēšanas apjoma samazināšanu oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tomēr pēdējos gados pieņemtie valdības lēmumi ir veicinājuši Sabiedrības
ieņēmumu būtisku samazināšanos, nesamazinoties veicamā darba apjomam.
Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi Civilprocesa likumā paredz, ka no 2016. gada zvērinātu
tiesu izpildītāju un maksātnespējas administratoru oficiālie paziņojumi par izsolēm tiks publicēti pēc to
pašizmaksas. Lai gan šo paziņojumu īpatsvars maksas oficiālo paziņojumu kopskaitā 2014.gadā ir bijis
aptuveni 14%, tie veido būtiskāko ieņēmumu daļu jeb 39,6% no visiem VSIA „Latvijas Vēstnesis”
ieņēmumiem. VSIA „Latvijas Vēstnesis” ieņēmumi no paziņojumiem par nekustamo īpašumu izsolēm
2014.gadā ir 776 868 EUR apmērā.
Prognozējams, ka grozījumi Civilprocesa likumā samazinās VSIA „Latvijas Vēstnesis” ieņēmumus no šīs
oficiālo paziņojumu grupas līdz 220 000 EUR, t.i., OPTIL noteikto valsts funkciju veikšanai 2016. gadā
Sabiedrībai pietrūks līdzekļi 560 000 EUR apmērā. Šobrīd Sabiedrība sadarbībā ar Tieslietu ministriju plāno
sagatavot budžeta pieprasījumu 2016.gadam un turpmākajiem gadiem šo līdzekļu kompensēšanai.
Plānotā Sabiedrības darbības politika nākamajā pārskata periodā
2015.gadā Sabiedrība plāno strādāt atbilstoši savai vidēja termiņa attīstības stratēģijai 2013.-2016.g.
Galvenie uzdevumi – visaugstākajā līmenī nodrošināt OPTIL noteiktās Organizācijai uzticētās funkcijas:

nodrošināt oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdošanu (Likuma 14. panta trešā daļa);

nodrošināt ārējo normatīvo aktu un citu tiesību aktu un oficiālo paziņojumu publicēšanu (Likuma
3. panta pirmā daļa);

nodrošināt Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas (valsts informācijas sistēmas) uzturēšanu
(Likuma 15. pants);

nodrošināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētu tiesību aktu sistematizāciju un
sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamību sabiedrībai (Likuma 16. un 17. pants);

veicināt izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā
arī nodrošināt valsts oficiālās informācijas sniegšanu (Likuma 14. panta otrā daļa).
Galvenie darbības virzieni:
1. Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmas funkcionalitāšu attīstība, tai skaitā:
1.1. oficiālo publikāciju vietnes www.vestnesis.lv mobilās versijas izstrāde;
1.2. vietnes www.likumi.lv datu formāta pilnveidošana.
2. Žurnāla „Jurista Vārds” un LV portāla „Par likumu un valsti” saturiskā un funkcionālā attīstība;
3. Četru jaunu tiesībzinātnei un jurisprudencei veltītu oriģinālizdevumu izdošana;
4. “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” prasību ieviešana.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Matīss Markus
Valdes loceklis

Aivars Maldups
Valdes loceklis

2015. gada 30. martā
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Pielikums
Neto apgrozījums

1

2014
EUR

2013
EUR

1 945 423

2 241 319

6 575

18 268

3

16 043

(23 986)
(326 033)
(350 019)

(26 646)
(474 114)
(500 760)

(966 422)
(234 957)
(1 201 379)

(1 011 935)
(241 231)
(1 253 166)

Gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās
ražošanas izmaiņas
Pārējie saimnieciskie ieņēmumi
Materiālu izmaksas
-izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
-pārējās ārējās izmaksas
Kopā

2

Personāla izmaksas
-algas un autoratlīdzības
-pārējās sociālās apdrošināšanas izmaksas
Kopā
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums

5

(157 312)

(169 187)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

3

(136 009)

(172 922)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi

19 310

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata
gadu

4

Pārskata perioda peļņa

6 941
-

(4 900)

126 592

181 636

(21 654)

8 338

104 938

189 974

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Matīss Markus
Valdes loceklis

Aivars Maldups
Valdes loceklis

2015. gada 30. martā
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Bilance

(1)
Pielikums

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Kopā

141 631
24 242
165 873

214 007

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā:

123 041
900
123 941

119 936

289 814

333 943

35
12 215
12 250

91
52 473
52 564

6
7
8

75 550
18 686
35 550
788
130 574

73 484
118 042
32 637
7 966
232 129

9

2 532 562

2 432 913

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

2 675 386

2 717 606

Aktīvu kopsumma

2 965 200

3 051 549

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

5

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Krājumi kopā:
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori:
Naudas līdzekļi kasē un bankā:

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Bilance

(2)
Pielikums

Pasīvs
Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Rezerves:
d) pārējās rezerves
Nesadalītā peļņa:
b) pārskata gada peļņa
Pašu kapitāls kopā:

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

711 436

711 436

1 620 867

1 601 870

104 938
2 437 241

189 975
2 503 281

11

74 684
74 684

91 425
91 425

12

6 727
6 727

20 919
20 919

13

287 275
20 275
30 379
48 448
55 626
4 545
446 548

265 619
7 398
45 718
48 142
58 702
10 345
435 924

2 965 200

3 051 549

10

Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā:
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:

14
15
16

Pasīvu kopsumma

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Matīss Markus
Valdes loceklis

Aivars Maldups
Valdes loceklis

2015. gada 30. martā
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pamatkapitāls

Nesadalītā
peļņa
EUR

Kopā

EUR

Pārējās
rezerves
EUR

711 436

1 549 496

523 739

2 784 671

Ieskaitīts rezervēs

-

52 374

(52 374)

-

Dividendes par valsts kapitāla
izmantošanu

-

-

(471 365)

(471 365)

Pārskata gada peļņa

-

-

189 975

189 975

711 436

1 601 870

189 975

2 503 281

Ieskaitīts rezervēs

-

18 997

(18 997)

-

Dividendes par valsts kapitāla
izmantošanu

-

-

(170 978)

(170 978)

Pārskata gada peļņa

-

-

104 938

104 938

711 436

1 620 867

104 938

2 437 241

2012. gada 31. decembrī

2013. gada 31. decembrī

2014. gada 31. decembrī

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Naudas plūsmas pārskats

2014
EUR

2013
EUR

1 967 795

2 318 090

(1 575 081)
392 714
(28 368)
364 346

(1 925 183)
14 939
407 846
(59 698)
348 148

(113 183)
(113 183)

(105 059)
(105 059)

(170 978)
(170 978)

(471 365)
(471 365)

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

19 464

(4 855)

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai
samazinājums

99 649

(233 131)

2 432 913

2 666 044

2 532 562

2 432 913

Pielikums

Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu
sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada
sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada
beigās

9

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

11

VSIA LATVIJAS VĒSTNESIS
2014. GADA PĀRSKATS
Pielikums
Grāmatvedības politika
a) Vispārīgie principi
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu
likumu” un 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.488 “Gada pārskatu likuma piemērošanas
noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas
pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites
un novērtēšanas metodes nav mainītas.
b) Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa.
Publicējot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktos oficiālos paziņojumus, maksu par to
publicēšanu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums”
3. pantā 8. daļas nosacījumiem, kas nosaka, ka arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par
nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai
uzdevumu pildīšanā.
Par to, ka ārējos normatīvajos aktos noteiktos paziņojumu publicēšana ir valsts pārvaldes funkcija, ir saņemts
Tieslietu ministrijas skaidrojums 2006.gada 23.oktobra vēstulē Nr.1-7.1/4300, kā arī Finanšu ministrijas
2006.gada 28.decembra vēstule Nr.50-2-04/6353 par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta
divdesmit otrās daļas piemērošanu.
c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Pēc Latvijas Republikas pievienošanās Eirozonai 2014. gada 1. janvārī, Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro.
Salīdzinošie rādītāji konvertēti no Latvijas latiem uz euro, izmantojot oficiāli noteikto konvertācijas kursu 1
euro: 0.702804 lati. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto
avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru
parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību
rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
d) Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Visi pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu
aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu un nemateriālie ieguldījumu lietderīgās izmantošanas
perioda garumā. Lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību, izmanto šādas vadības noteiktas likmes:

Datori, datoru programmprodukti, datu uzkrāšanas iekārtas, darba rīki
Elektroniskā aparatūra
Oficiālo paziņojumu apstrādes un publikāciju sistēma
Elektriskā un sadzīves tehnika, kancelejas telpu iekārtas inventārs

% gadā
33.33
25
20
20

e) Krājumi
Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.
f) Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem tiek veidoti gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma.
g) Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un
saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības galvenokārt
rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami
uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu
atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma.
12
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Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)
h) Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot darbinieka atalgojumu par vienu dienu ar pārskata gada beigās
neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
i) Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas
kontu atlikumiem, un fiksētiem noguldījumu depozītiem.
j) Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
k) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc
pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.
l) 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 Uzņēmumam,
ir pietiekami pamatota.
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(1) Neto apgrozījums

Ienākumi no sludinājumiem
Ienākumi no noslēgtajiem līgumiem
Ienākumi no laikrakstu un citas produkcijas realizācijas
Pārējie ieņēmumi

2014
EUR

2013
EUR

1 800 193
13 545
114 384
17 301
1 945 423

2 045 945
42 178
130 240
22 956
2 241 319

40 910
135 303
8 825

81 461
141 250
7 494

63 319
12 846
12 844
51 986
326 033

107 561
13 847
65 626
56 875
474 114

(2) Pārējās ārējās izmaksas
Laikraksta, pielikumu un citu izdevumu drukāšanas izmaksas
Telpu noma, komunālie maksājumi
Reklāmas izdevumi
Informatīvo sistēmu, interneta un citu programmatūru abonēšanas
izdevumi
Laikraksta ekspedīcijas izdevumi
Izdevumi remontam
Citi izdevumi
Kopā
(3) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Apdrošināšanas, maksājumi
Komandējuma izdevumi
Sakaru izdevumi
Profesionālie pakalpojumi
Gada pārskata revīzijas izdevumi*
Apmācības izdevumi
Biroja preču iegādes izdevumi
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
Reprezentācijas pasākumu izdevumi un ziedojumi
Pārējie izdevumi

1 969
6 998
27 043
2 700
3 026
11 858
9 814
5 259
45 904
16 950
4 488
136 009

2 001
7 016
32 817
4 946
2 419
19 207
16 766
5 006
39 995
32 278
10 471
172 922

* Pārskata gadā Sabiedrība nav saņēmusi citus pakalpojumus no revidentiem.
(4) Uzņēmumu ienākumu nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis
2012. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa precizējums
Atliktā nodokļa palielinājums / samazinājums

35 846
(14 192)
21 654

35 639
(64 896)
20 919
(8 338)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja sabiedrības
peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:
Peļņa pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais nodoklis izmantojot 15% likmi
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu
Ziedojumi
Nodokļa atvieglojumi par nesadalīto peļņu
2012. gada uzņēmuma ienākuma nodokļa precizējums
Pārskata gadā atzītie(izmantotie)iepriekš neatzitie atliktā uzņēmuma
ienākuma nodokļa aktīvi

14

126 592

181 636

18 989
5 215
(2 550)
-

27 245
7 587
(2 394)
(6 578)
(64 896)

21 654

30 698
(8 338)
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Pielikums (turpinājums)
(5) Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie
ieguldījumi

Pārējie
pamatlīdzekļi

Kopā

EUR

EUR

Avansa
maksājumi par
nemateriālajiem
ieguldījumiem un
pamatlīdzekļiem
EUR

Sākotnējā vērtība
31.12.2013.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2014.

591 249
18 011
(71 409)
537 851

614 182
70 030
(87 597)
596 615

25 142
25 142

1 205 431
113 183
(159 006)
1 159 608

Nolietojums
31.12.2013
Aprēķināts par periodu.
Par norakstīto
31.12.2014

377 242
90 387
(71 409)
396 220

494 246
66 925
(87 597)
473 574

-

871 488
157 312
(159 006)
869 794

214 007

119 936

-

333 943

141 631

123 041

25 142

289 814

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2013.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2014.

EUR

(6) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

114 734
(39 184)
75 550

99 154
(25 670)
73 484

6 875
7 865
3 946
18 686

114 351
3 691
118 042

(7) Citi debitori
UIN pārmaksa (skat. 14. pielikumu)
VOSAI pārmaksa (skat. 14. pielikumu)
Citi debitori

(8) Nākamo periodu izmaksas
Laikrakstu piegādes izdevumi
Datorprogrammas un sistēmas uzturēšanas izdevumi
Laikrakstu un citas periodikas abonēšanas izdevumi
Veselības apdrošināšanas izdevumi
Citi izdevumi

916
21 123
2 138
6 830
4 543
35 550

1 702
27 185
2 035
1 715
32 637

(9) Naudas līdzekļi kasē un bankā, īstermiņa ieguldījumos
Naudas līdzekļi bankā
Naudas līdzekļi kasē
Naudas līdzekļi AS Krājbanka
Uzkrājums naudas līdzekļiem AS Krājbanka
Naudas līdzekļi kopā

2 531 512
1 050
432 655
(432 655)
2 532 562
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(10) Pamatkapitāls
2014. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 500 000 parastajām
daļām ar euro 1.42 nominālvērtību katra. Pamatkapitāls uzrādīts, saskaņā ar oficiālo konvertācijas kursu,
pārejot no latiem uz euro, līdz ar to vienas daļas vērtība nav izteikta pilnos euro. Pamatkapitāla pārreģistrācija
uz euro uz gada pārskata apstiprināšanas brīdi nav veikta. Likumdošanā noteiktais pamatkapitāla
pārreģistrācijas termiņš ir 2016. gada 30. jūnijs.
(11) Uzkrājumi
Uzkrājumi samaksai par
neizmantotajiem
atvaļinājumiem
EUR
2013. gada 31. decembrī
Palielinājums
Samazinājums
2014. gada 31. decembrī

Uzkrājumi
prēmijām un
autoratlīdzībai
EUR

30 503
(4 444)
26 059

Uzkrājumi
paredzamajiem
izdevumiem
EUR

10 666
5 345
(5 078)
10 933

50 256
(12 564)
37 692

Kopā

EUR
91 425
5 345
(22 086)
74 684

(12) Atliktā nodokļa saistības
Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to
vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība
Uzkrājumi samaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem, prēmijām,
izmaksām un autoratlīdzībām pagaidu atšķirība
Uzkrājumi krājumiem pagaidu atšķirība
Atliktā nodokļa saistības

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

27 389

37 872

(5 549)
(15 113)
6 727

(13 714)
(3 239)
20 919

(13) No pircējiem saņemtie avansi
No pircējiem saņemtie maksājumi par sludinājumiem, par kuriem nav saņemts sludinājuma teksts un kuri nav
publicēti.
(14) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Parāds 31.12.2013
(Pārmaksa) 31.12.2013.
Aprēķināts
Samaksāts
Novirzīts uz citiem
nodokļiem
Parāds 31.12.2014.
(Pārmaksa) 31.12.2014.

PVN
EUR

UDVRN
EUR

VOSAI
EUR

UIN
EUR

IIN
EUR

Kopā
EUR

1 036
-

23
-

25 997
-

(114 351)

18 662
-

45 718
(114 351)

10 583
(9 855)

293
(268)

309 904
(243 766)

35 846
(28 370)

188 787
(178 882)

545 413
(461 141)

24

(24)

(100 000)

100 000

-

-

1 788
-

24
-

(7 865)

(6 875)

28 567
-

30 379
(14 740)

Nodokļu pārmaksa iekļauta postenī „Citi debitori”.
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(15) Pārējie parādi kreditoriem

Algas
Deponenti
Pārējie kreditori

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

46 971
1 477
48 448

46 075
1 477
590
48 142

(16) Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi par abonēto žurnālu Jurista Vārds

55 626

58 702

2014

2013

65

67

2014
EUR

2013
EUR

66 332
14 915
81 247

67 750
15 630
83 380

(17) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata periodā:
(18) Vadības atalgojums

Valdes locekļu
· darba samaksa, uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem un
prēmijām
· sociālās apdrošināšanas iemaksas

(19) Nomas un īres līgumi
Sabiedrībai ir spēkā 2012. gada 29. decembrī uz 3 gadiem noslēgtais telpu nomas līgums ar telpu iznomātāju
G.Kornetu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 41. Sabiedrība 2013. gada 12. martā ir noslēgusi telpu nomas
līgumu uz 5 gadiem ar SIA „Namatēvs” par telpu nomu Čaka iela 59, un 2013. gadā 11. novembrī ir
pagarinājusi līdz 2018. gada 31. decembrim 2005. gada 9. oktobra telpu nomas līgumu ar G.Jēkabsonu par
telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 36. Telpu nomas līgumi pārtraucami bez būtiskām papildus saistībām.
(20) Notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
finansiālo stāvokli uz 2014. gada. 31. decembri.
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