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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
63.99

Adrese

Bruņinieku 41,
Rīga, LV-1011
Latvija

Dalībnieku pilni vārdi un adreses

LR Tieslietu ministrija (100%)
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
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

Aivars Maldups - valdes loceklis
Matīss Markuss - valdes loceklis līdz 13.01.2016
Pārskata gads

2015. 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.
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 (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. 2015. 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 un aktivitātes 2015.gadā:
Sabiedrības sniegtos informatīvos e-pakalpojumus 2015.g.izmantojuši vidēji 231 139 Latvijas
interneta lietotāju mēnesī, t.i. – par 30,5% vairāk nekā 2014.g.
Oficiālo publikāciju un tiesību aktu sistematizācijas valsts informācijas sistēmas (www.vestnesis.lv;
www.likumi.lv) funkcionalitāšu pilnveide:
•
veikta oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mobilās versijas izstrāde, kas publiskota 2015.gada
aprīlī. Oficiālā publikācija kļuvusi ērti lietojama no dažādām mobilajām ierīcēm;
•
pabeigts oficiālo paziņojumu sadaļas tehnoloģiskās pilnveidošanas 2.posms – katrs oficiālajā
izdevumā „www. vestnesis.lv” publicētais paziņojums tagad atrodams un izdrukājams kā
atsevišķa oficiālā publikācija, tādejādi atvieglojot lietotājiem iespēju orientēties oficiālajā eizdevumā, kā arī izmantot noteiktu oficiālo publikāciju atbilstoši savām vajadzībām;
•
ir uzsākta sistematizēto tiesību aktu vortāla www.likumi.lv datu formāta atjaunošana, kas dos
iespēju veidot tiesību aktu versiju salīdzināšanu un citas papildus ērtības vortāla lietotājiem.
Kopumā 2015. gadā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēti un sistematizēti 3 263 dokumenti (t.sk.
220 likumi, 802 Ministru kabineta noteikumi) un 135 549 oficiālie paziņojumi.
LV portāla (www.lvportals.lv) un žurnāla/portāla „Jurista Vārds” saturiskā un funkcionālā pilnveide
2015. gadā LV portāla saturs pastiprināti tika vērsts uz Latvijas valstiskuma un vērtību stiprināšanu:
•
portālā publicētas 44 intervijas ar valsts amatpersonām, inteliģences pārstāvjiem, bijušas
35 viedokļu publikācijas par Latvijas valstiskumu, vēsturi un tās lomu mūsdienu pilsoniskas
sabiedrības veidošanā; publicēti 259 citi portāla orģinālraksti;
•
sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, profesionālajām juristu organizācijām tiesu izpildītāju padomi, zvērinātu notāru padomi un juristu birojiem LV portāls sagatavojis
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•

un publicējis 196 normatīvo aktu skaidrojumus, 2169 individuālās e-konsultācijas
privātpersonām;
2015.gadā notikušajā LV portāla lietotāju aptaujā portāla satura novērtēts ar 3,6 no max 4
iespējamiem vērtējuma punktiem.
Absolūtais vairākums portāla lietotāju (94%) ir
apmierināti ar portālu kopumā (saturs un funkcionalitāte). Aptaujas rezultāti pieejami:

http://www.lv.lv/wwwraksti/LVLV/PETIJUMI/2015_1.PDF.
Lai iegūtu rezultatīvos rādītājus par izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanas pakāpi, kā arī datus
nākošo 3 gadu stratēģijas sagatavošanai, 2015.gadā tika veikta plaša žurnāla un portāla „Jurista Vārds”
lietotāju aptauja, kas parādīja, ka 75% no Latvijā dažādās jomās strādājošiem juiristiem informāciju par
notiekošo Latvijas tieslietu sistēmā gūst no žurnāla un portāla „Jurista Vārds”, 95% aptaujāto atzina, ka
žurnāla/portāla saturs tiek izmantots ikdienas darbā, 92% aptaujāto piekrita, ka žurnāls/portāls „Jurista Vārds”
ar savu saturu veicina tiesiskas domas un prakses attīstību Latvijā (aptaujas rezultāti pieejami:
https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=45). 2015.gadā „Jurista Vārds”redakcija:
•

•

•

sadarbojoties ar LU Bibliotēku, februārī sarīkoja autoru un lasītāju tikšanos, kurā tika
apspriesti jaunie maksātnespējas regulējuma noteikumi. Pasākumā ar referātiem uzstājās
Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, kā arī divi Maksātnespējas
likuma grozījumu darba grupas dalībnieki - AS Reverta Vadības juridiskā atbalsta daļas
vadītājs Rolands Neilands un zvērināts advokāts Kaspars Novicāns;
sadarbībā ar Augstāko tiesu un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti šā gada
11. septembrī rīkoja starptautisku konferenci "Komerctiesības Baltijas tiesību telpā", kas
bija veltīta Latvijas tirdzniecības tiesību pamatlicējam Augustam Lēberam;
organizēja jau desmito „Jurista Vārda” studentu pētniecisko darbu konkursu, kas kā ik
gadus guva lielu dalībnieku atsaucību, kā arī savas atpazīstamības dēļ ļāva piesaistīt
atbalsta partnerus jeb advokātu birojus, kuri laureātiem piešķīra ne vien savu specbalvu,
bet arī prakses iespējas konkrētajā birojā. Kā zināms, tieši praktiskās pieredzes trūkums
tiek minēts kā viena no galvenajām nepilnībām studiju procesā, sagatavojot jaunos juristus,
tādēļ „Jurista Vārds” sadarbībā ar advokātu birojiem perspektīvajiem studentiem cenšas
nodrošināt papildu prakses iespējas.


Juridiskās literatūras izdošana
2015.gadā grāmatu apgādā izdoti 8 jauni izdevumi, tai skaitā:
•
E. Danovskis "Publisko un privāto tiesību dalījums";
•
U. Krastiņš "Krimināltiesību teorija un prakse - rakstu krājums;
•
LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2014;
•
Darba likums aktuālajā un nākotnes redakcijās;
•
Komerclikums – aktuālā redakcija;
•
Ā. Meikališa, K. Strada-Rozenberga "Kriminālprocess. Raksti. 2010 - 2015";
•
Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi (24 autoru
rakstu krājums);
•
Priekšlikumi Latvijas publiskās varas pilnveidošanai – grāmata izdota sadarbībā ar Valsts
prezidenta kanceleju.
2015. gadā tika veikta Sabiedrības pārvaldības procesu un dokumentācijas pārskatīšana,
nepieciešamības gadījumā mainot to atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma” (turpmāk – Likums) nosacījumiem:
•
lai nodrošinātu Likuma pārejas noteikumu 14.punkta 1.apakšpunktā noteikto, Sabiedrības
dalībnieku sapulce decembrī lēma, ka ar 2016.gada 01.janvāri Sabiedrību pārstāvēs divi
valdes locekļi līdzšinējo trīs valdes locekļu vietā;
•
2015.gada aprīlī sekmīgi pagāja ārējie auditi ISO 27001:2005 standarta pārsertifikācijai un
ISO 9001:2008 standarta uzraudzībai. Neatbilstības netika konstatētas, informācijas
drošības jomā (ISO 27001:2005) uzņēmums pārsertificēts uz 3 gadiem;
•
lai izpildītu OPTIL pārejas noteikumos paredzēto Sabiedrības pārveidi par valsts aģentūru
no 2016.gada 01.janvāra, Tielsietu ministrija organizēja darba grupu, kuras uzdevums pārveides plāna sagatavošana. Šai procesā tika izvērtēti visi pārveides riski, analizētas
naudas plūsmas, noteikti nākotnes finansēšanas un stratēģiskās darbības virzieni.
2015.gada septembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu pārveidi atlikt uz 2017.gadu.
Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis"
darbības nodrošināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem Ministru kabinets izskatīs
valsts budžeta likumprojekta 2017.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta
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sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts
iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām
iespējām.

Sabiedrības finanšu rezultāti
Pēdējo četru gadu laikā ik gadus samazinājušies Sabiedrības ieņēmumi no maksas par oficiālo
paziņojumu publikācijām, kas saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un
maksas par oficiālo paziņojumu publicēšanu samazinājumu vidēji par 30 procentiem, stājoties spēkā Ministru
kabineta 2013. gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65 „Oficiālo publikāciju noteikumi”. 2015.gada apgrozījums
no pamatdarbības ir par 1,6 procentiem mazāks nekā plānots, kas saistīts ar ieņēmumu no maksas par
oficiālo paziņojumu publikācijām ikgadējo samazināšanos.
Ekonomija atsevišķās izdevumu pozīcijās ļāvusi Sabiedrībai gūt lielāku peļņu (82 720 EUR), nekā
plānots (2 651 EUR). Galvenā izmaksu ekonomija ir sadaļās “Materiālu izmaksas”, jo ir panākta ekonomija
izdevumu pozīcijā „Papīrs un kancelejas preces”, sadaļā “Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums”, jo
netika veiktas sākotnēji paredzētās investīcijas IT infrastruktūrā un pamatlīdzekļos; sadaļā “Pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas” - izmaksas koriģējot par uzkrājumu samazinājumu 25 128 EUR apjomā
iepriekšējos gados paredzētajiem nākotnes zaudējumiem no Uzņēmumu reģistra bezmaksas paziņojumu
publicēšanas par pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, kā arī par uzkrājumu samazinājumu 20 086 EUR
apjomā nedrošajiem debitoru parādiem, būtiski uzlabojoties maksājumu disciplīnai.
Uz 2015. gada beigām Sabiedrības saimnieciskais stāvoklis vērtējams kā stabils. Sabiedrības
saimnieciskās darbības rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums), neņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī
procentu maksājumus un nodokļus, 2015.gadā ir 13,2%.
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 2016.gadam Sabiedrības valde ir sagatavojusi nulles budžetu, t.i. – tiek prognozēts, ka
ieņēmumi no oficiālo paziņojumu publicēšanas nesamazināsies un Sabiedrības izdevumi nepieaugs, tomēr,
turpinoties pēdējo gadu 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 2016.gada apstiprinātā budžeta grozījumus.
Plānotā Sabiedrības darbības politika nākamajā pārskata periodā
2016.gadā Sabiedrība plāno strādāt saskaņā ar 2015.gadā izstrādāto un Sabiedrības vadības grupas
sanāksmē akceptēto vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2016.-2018.gadam. Galvenie startēģiskie mērķi:

Visaugstākajā līmenī (saturiski un funkcionāli) nodrošināt OPTIL noteiktās un Sabiedrībai uzticētās
funkcijas:
o nodrošināt oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdošanu (likuma 14. panta trešā daļa);
o nodrošināt ārējo normatīvo aktu un citu tiesību aktu un oficiālo paziņojumu publicēšanu
(likuma 3. panta pirmā daļa);
o nodrošināt Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas (valsts informācijas sistēmas)
uzturēšanu (likuma 15. pants);
o nodrošināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētu tiesību aktu sistematizāciju un
sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamību sabiedrībai (likuma 16. un 17. pants);
o veicināt izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un
pienākumiem, kā arī nodrošināt valsts oficiālās informācijas sniegšanu (likuma 14. panta
otrā daļa).

Panākt, ka 1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju (280 000) izmanto Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Aivars Maldups
Valdes loceklis
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2016. gada __. martā

7

VSIA LATVIJAS VĒSTNESIS
2015. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Pielikums

Neto apgrozījums

1

2015
EUR

2014
EUR

1 903 254

1 945 423

5 903

6 575

507

3

(17 305)
(351 882)
(369 187)

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

(991 009)
(253 752)
(1 244 761)

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

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

(135 491)

(157 312)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

3

(87 022)

(136 009)

20 863

19 310

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

4

Pārskata perioda peļņa

-

-

94 066

126 592

(11 346)

(21 654)

82 720

104 938

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

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Aivars Maldups
Valdes loceklis

2016. gada __. martā
`
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Bilance

(1)
Pielikums

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

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

110 468
110 468

141 631
24 242
165 873

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

136 679
136 679

123 041
900
123 941

247 147

289 814

17
17 069
17 086

35
12 215
12 250

6
7
8

54 969
25 460
42 162
122 591

75 550
18 686
35 550
788
130 574

9

2 609 873

2 532 562

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

2 749 550

2 675 386

Aktīvu kopsumma

2 996 697

2 965 200

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

5

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
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:

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

711 436

711 436

1 631 361

1 620 867

82 720
2 425 517

104 938
2 437 241

11

70 652
70 652

74 684
74 684

12

2 963
2 963

6 727
6 727

13

278 198
20 027
80 135
57 729
55 588
5 888
497 565

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

2 996 697

2 965 200

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

Aivars Maldups
Valdes loceklis

2016. gada __. martā
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pamatkapitāls

Pārējās Nesadalītā peļņa
rezerves
EUR
EUR

EUR
2013. gada 31. decembrī

Kopā
EUR

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

Ieskaitīts rezervēs

-

10 494

(10 494)

-

Dividendes par valsts kapitāla
izmantošanu

-

-

(94 444)

(94 444)

Pārskata gada peļņa

-

-

82 720

82 720

711 436

1 631 361

82 720

2 425 517

2014. gada 31. decembrī

2015. gada 31. decembrī

Pielikumi no 12. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Naudas plūsmas pārskats par 2015. gadu
Pielikums

2015
EUR

2014
EUR

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

1 952 418

1 967 795

(1 683 709)
6 622
275 331
(31 601)
243 730

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

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(92 824)
(92 824)

(113 183)
(113 183)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(94 444)
(94 444)

(170 978)
(170 978)

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

20 849

19 464

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai
samazinājums

77 311

99 649

2 532 562

2 432 913

2 609 873

2 532 562

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.
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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
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti
saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu
centrālo banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. 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.
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Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)
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.
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.

14

VSIA LATVIJAS VĒSTNESIS
2015. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)
(1) Neto apgrozījums

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

2015
EUR

2014
EUR

1 737 441
13 959
109 937
41 917
1 903 254

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

45 616
133 977
14 844

40 910
135 303
8 825

73 965
11 876
17 248
54 356
351 882

63 319
12 846
12 844
51 986
326 033

(2) Pārējās ārējās izmaksas
Žurnāla 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

2 640
6 491
22 265
7 471
3 026
17 654
16 471
4 994
5 227
783
87 022

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

* Pārskata gadā Sabiedrība nav saņēmusi citus pakalpojumus no revidentiem.
(4) Uzņēmumu ienākumu nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis

15 110

35 846

Atliktā nodokļa palielinājums / samazinājums

(3 764)
11 346

(14 192)
21 654

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja sabiedrības
peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:
Peļņa pirms nodokļiem

94 066

126 592

Teorētiski aprēķinātais nodoklis izmantojot 15% likmi
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu
Ziedojumi

14 110
(214)
(2 550)
11 346

18 989
5 215
(2 550)
21 654
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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
31.12.2014.
Iegādāts
Norakstīts
Pārvietots
31.12.2015.

537 851
22 004
(22 952)
24 242
561 145

596 615
70 820
(27 794)
900
640 541

25 142
(25 142)
-

1 159 608
92 824
(50 746)
1 201 686

Nolietojums
31.12.2014.
Aprēķināts par periodu.
Par norakstīto
31.12.2015

396 220
77 409
(22 952)
450 677

473 574
58 082
(27 794)
503 862

-

869 794
135 491
(50 746)
954 539

141 631

123 041

25 142

289 814

110 468

136 679

-

247 147

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2014.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2015.

EUR

(6) Pircēju un pasūtītāju parādi

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

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

73 837
(18 868)
54 969

114 734
(39 184)
75 550

23 366
2 094
25 460

6 875
7 865
3 946
18 686

(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

26 144
2 423
9 730
3 865
42 162

916
21 123
2 138
6 830
4 543
35 550

(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

2 609 258
615
432 655
(432 655)
2 609 873
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Pielikums (turpinājums)
(10) Pamatkapitāls
2015. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 500 000 parastajām
daļām ar euro 1,42 (Ls 1) 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 ir veikta 2016.gada 13. janvārī.
Pēc pamatkapitāla pārreģistrācijas reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir 711 435, kas sastāv no
711 435 parastajām daļām ar euro 1 nominālvērtību katra.

(11) Uzkrājumi
Uzkrājumi samaksai par
neizmantotajiem
atvaļinājumiem
EUR
2014. gada 31. decembrī
Palielinājums
Samazinājums
2015. gada 31. decembrī

Uzkrājumi
prēmijām un
autoratlīdzībai
EUR

26 059
9 121
35 180

Uzkrājumi
paredzamajiem
izdevumiem
EUR

10 933
22 600
(10 625)
22 908

37 692
(25 128)
12 564

Kopā

EUR
74 684
31 721
(35 753)
70 652

(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 un
prēmijām pagaidu atšķirība
Uzkrājumi krājumiem un uzkrātām izmaksām pagaidu atšķirība
Atliktā nodokļa saistības

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

23 132

27 389

(8 713)
(11 456)
2 963

(5 549)
(15 113)
6 727

(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 31.12.2014
(Pārmaksa) 31.12.2014
Aprēķināts
Samaksāts
Parāds 31.12.2015.
(Pārmaksa) 31.12.2015.

PVN
EUR

UDVRN
EUR

VOSAI
EUR

UIN
EUR

IIN
EUR

Kopā
EUR

1 788
-

24
-

(7 865)

(6 875)

28 567
-

30 379
(14 740)

8 080
(8 621)

295
(295)

328 922
(271 370)

15 110
(31 601)

186 540
(185 930)

538 947
(497 817)

1 247
-

24
-

49 687
-

(23 366)

29 177
-

80 135
( 23 366)

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

Algas
Deponenti

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

56 628
1 101
57 729

46 971
1 477
48 448

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

55 588

55 626

2015

2014

64

65

2015
EUR

2014
EUR

83 122
18 678
101 800

66 332
14 915
81 247

(17) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

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

Valdes locekļu:
darba samaksa, prēmija, pabalsti
sociālās apdrošināšanas iemaksas

(19) Nomas un īres līgumi
Sabiedrība ir noslēgtie telpu nomas līgumi pārtraucami bez būtiskām papildus saistībām.
(20) Citi būtiski apstākļi
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 575 Sabiedrība 2016. gada laikā
veiks darbības, lai nodrošinātu Sabiedrības pārveidi par valsts aģentūru 2017. gadā.
(21) Notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
finansiālo stāvokli uz 2015. gada. 31. decembri.
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