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Sabiedrības nosaukums Putnu fabrika Ķekava 

Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 

000300741, Rīga, 1991. gada 11. jūnijā 
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 
2004. gada 24. maijā ar vienoto reģistrācijas numuru 
50003007411 

Juridiskā (un pasta) adrese  Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 

Vadītājs Andrius Pranckevičius,valdes priekšsēdētājs 

Padomes locekļi un to ieņemamais amats Darius Zubas, padomes priekšsēdētājs 
Šidlauskas Vytautas, padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Bakšys Jonas, padomes loceklis  
 

Valdes locekļi un to ieņemamais amats Andrius Pranckevičius, valdes priekšsēdētājs 
Saulius Petkevičius, valdes loceklis 
Donatas Petkevičius, valdes loceklis 
Dominykas Chlebinskas, valdes loceklis 

Pārskata gads 01.07.2019 – 30.06.2020 

Ziņas par mātes sabiedrību AB Linas Agro Group 
Smelynes g. 2C, Panevežys LT-35143 
Līdzdalības daļa kapitālā: 60.87% 
 

Ziņas par meitas sabiedrībām PFK Trader SIA 
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 
Līdzdalības daļa kapitālā: 100%  

Revidenti KPMG Baltics AS 
Vesetas iela 7 
Rīga, Latvija LV-1013 
Licences Nr. 55  
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Darbības veids 
AS „Putnu fabrika Ķekava” valde sniedz vadības ziņojumu un finanšu pārskatu par AS „Putnu fabrika Ķekava” 
(turpmāk tekstā - Sabiedrība) saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā. 
 
Īss Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā 
AS "Putnu fabrika Ķekava" tika dibināta 1967. gadā un ir vadošais putnu (broilercāļu) audzēšanas un putnu 
gaļas izstrādājumu ražotājs Latvijā. Sabiedrība nodrošina putnu gaļas pilnu ražošanas ciklu, kas ietver 
inkubācijas olu, cāļu un putnu audzēšanu, svaigas putnu gaļas ražošanu un pārstrādi gaļas izstrādājumu 
produktos. Sabiedrības ražotās produkcijas sortiments ietver svaigu putnu gaļu, marinētu putnu gaļu grilam, 
kūpinātu putnu gaļu un ruletes, putnu gaļas desas un kulinārijas izstrādājumus. Sabiedrība ražo vairāk kā 100 
dažādus putnu gaļas produktus. Sabiedrībai ir piešķirts “A” vērtējums saskaņā ar BRC 8.versijas (British Retail 
Consortium) sertifikātu. Tā ir jauna līmeņa starptautiska atzinība Sabiedrības uzticamībai, putnu gaļas 
produkcijas kvalitātei un drošībai. 

Sabiedrības apgrozījums pārskata gadā sasniedza 75,3 miljonus EUR (2018./2019. gadā: 75,8 miljonus EUR). 
Kopumā Sabiedrība pārskata gada laikā saražoja 35,3 tūkstoti tonnas putnu kautsvara (2018./2019. gadā: 34,3 
tūkstoti tonnas). 

Pārskata gads putnkopības nozarē apzīmējams kā mainīgs, ko raksturoja  stabilā situācija finanšu gada pirmajos 
deviņos mēnešos pretstatā pēdējiem trīs mēnešiem, kad būtiskas izmaiņas notika gan lokālā, gan globālā 
ekonomikas līmenī sākoties COVID-19 pandēmijai.  Pārskata gadā netika novērotas būtiskas putnu barības 
sastāvu veidojošo komponenšu cenu svārstības pasaules tirgos, savukārt, tika konstatēts energo un gāzes 
resursu cenu samazinājums. Pieprasījums pēc putnu gaļas Sabiedrības galvenajos noieta tirgos saglabājās 
noturīgs. 

Sabiedrība pārskata gadā turpināja ieguldīt līdzekļus iekārtu un tehnoloģisko procesu uzturēšanā un 
modernizācijā. Pārskata gadā fabrikā tika instalētas jaunas iekārtas svaigu un pārstrādātu putnu gaļas 
izstrādājumu ražošanai. Sabiedrība veica energoapgādes sistēmas renovāciju un iekšējo ceļu atjaunošanu.  
Sabiedrības kopējais kapitālo ieguldījumu apmērs pārskata gadā sasniedza 4,1 miljonus EUR 
(2018./2019.gadā: 3,5 miljonus EUR). 

Pārskata gadā sabiedrība ir turpinājusi darbu divos galvenajos stratēģiskajos attīstības virzienos – nostiprinot 
zīmolus “Ķekava” un “Top Choice Poultry” svaigās gaļas grupā un attīstot pārstrādātās gaļas kategoriju ar 
zīmola “Ķekava” produktiem un komunikācijas kampaņām.  

Svaigās gaļas kategorijā īpašs akcents tika likts uz paaugstinātas kvalitātes produktu ražošanu ar zīmi “Audzēts 
bez antibiotikām”. Savukārt pārstrādātās gaļas kategorijā – īpaši izceļama ir marinēto produktu grupa, kurā 
pārskata periodā jaunais produkts “Ķekava” cāļa šķiņķi īpašajā gardēžu marinādē izpelnījās pircēju ievērību, 
uzvarot nominācijā “Veiksmīgākais jaunais produkts 2019” pārstrādātās gaļas produktu kategorijā Latvijā pēc 
AC Nielsen datiem. Investīcijas mārketingā un jauno produktu attīstībā ir audzējušas Putnu fabrika Ķekava 
zīmolu kopējo atpazīstamību un pircēju pieprasījumu. 

Sabiedrība apzinās un izprot savas darbības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādējādi Sabiedrība nepārtraukti 
iegulda resursus negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai, sekmējot stabilu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, 
lai saglabātu tīru un veselībai nekaitīgu apkārtējo vidi. Sabiedrības mērķis vides aizsardzībā ir uzturēt un 
nepārtraukti pilnveidot videi draudzīgu ražošanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, 
izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un pastāvīgi samazinot uzņēmuma darbības rezultātā radīto kaitīgo 
ietekmi uz apkārtējo vidi. 
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Sabiedrība apzinās atbildību par savos ražošanas procesos iesaistīto darbinieku veselību un uzskata par 
nepieļaujamām jebkuras darbības, kas var izraisīt ikvienam ražošanas procesā iesaistītam darbiniekam 
kaitējumu veselībai un dzīvībai. Sabiedrības mērķis darba aizsardzībā ir veikt nepārtrauktu nodarbināto darba 
apstākļu uzlabošanu veicot regulāru darba vides risku novērtēšanu, pielāgojot darbu invalīdiem gan darba 
vietas aprīkojumā, gan darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, regulāri īstenojot nepieciešamās darba 
aizsardzības apmācības darbiniekiem, kā arī apgādājot darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem darba 
aizsardzības līdzekļiem. 

Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā 
Pārskata gada beigās Sabiedrībai pieder meitas sabiedrība – SIA „PFK Trader”, kas nodarbojas ar AS "Putnu 
fabrika Ķekava" ražotās produkcijas mazumtirdzniecību Latvijā 22 mazumtirdzniecības veikalos. 2019./2020. 
gadu SIA „PFK Trader” noslēdza ar neto apgrozījumu 4,0 miljonu EUR apmērā un neto peļņu 62,4 tūkstošu 
EUR apmērā.   

Turpmākā sabiedrības attīstība 
Sabiedrības galvenie mērķi 2020./2021. gadam ir turpināt darbu pilnā apjomā saglabājot finanšu stabilitāti 
COVID-19 pandēmijas apstākļos, vienlaikus turpinot ražošanas efektivitātes uzlabošanas pasākumus, 
nodrošinot kapitālo ieguldījumu projektu realizāciju, kā arī attīstot ražoto produktu kvalitāti. Darbinieku 
veselības saglabāšana, produktu augstas kvalitātes nodrošināšana, kā arī darba ražīguma kāpināšana ir viens 
no svarīgākajiem nosacījumiem Sabiedrības darbības turpināšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. 

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas  
2020. gada 9. novembrī Latvijas Republikas valdība saistībā ar Covid-19 atkārtotu uzliesmojumu izsludināja 
valstī ārkārtas stāvokli. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi ietekmi uz Sabiedrību un ņemot vērā pašlaik publiski 
pieejamo informāciju, Sabiedrības galvenos darbības rādītājus un vadības veiktos pasākumus, nav paredzams, 
ka Covid-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz Sabiedrību, tās darbību, finanšu 
stāvokli un darbības rezultātiem. Detalizētāks apraksts par notikumiem pēc bilances datuma iekļauts finanšu 
pārskata 41. piezīmē. 
 
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi citi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt 
finanšu pārskatu.  

Priekšlikumi par Sabiedrības zaudējumu segšanu 
Pārskata gada zaudējumi tiks segti no nākamo gadu iespējamās peļņas. 
 

     

Andrius Pranckevičius 
 

Saulius Petkevičius 
 

Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 

 

Dominykas Chlebinskas 
Valdes loceklis 
 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
 



AS PUTNU FABRIKA ĶEKAVA gada pārskats no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam 
Reģistrācijas numurs: 50003007411 
Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Latvija, LV-2123 
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 01.07.2019. līdz 30.06.2020 
 
 

 
6 

 Piezīmes 
numurs 

01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 

Neto apgrozījums 2 75 331 953 75 784 744 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa 3 (64 409 930) (64 277 000) 

Bruto peļņa   10 922 023 11 507 744 

Pārdošanas izmaksas 4 (7 011 593) (7 357 291) 

Administrācijas izmaksas 5 (2 904 011) (2 274 673) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 1 067 266 296 524 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (2 501 461) (784 152) 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 6 512 297 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 (364 189) (362 394) 

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  (785 453) 1 026 055 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 10 (32 002) (40 115) 

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas  (817 455) 985 940 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  (817 455) 985 940 

 
Pielikums no 11. līdz 33. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
 
Andrius Pranckevičius  Saulius Petkevičius  Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 
Dominykas Chlebinskas  Irina Surelo-Gavriša 
Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Aktīvs Piezīmes 
numurs 

30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi    

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības  5 127 6 300 
Citi nemateriālie ieguldījumi  546 764 71 135 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem  - 483 993 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 11 551 891 561 428 
Pamatlīdzekļi    

Nekustamie īpašumi   22 822 300 21 842 746 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  9 063 115 10 034 181 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  618 458 621 852 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas  1 596 810 719 830 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  501 356 132 046 

Pamatlīdzekļi kopā 12 34 602 039 33 350 655 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 13 2 846 2 846 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  2 846 2 846 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  35 156 776 33 914 929 
Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi    
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  1 410 146 1 316 173 
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 15 302 791 327 145 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 16 626 454 554 794 
Avansa maksājumi par precēm  43 685 93 895 
Dzīvnieki un augi  2 439 066 3 094 825 

Krājumi kopā  4 822 142 5 386 832 
Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 17 5 360 380 6 397 029 
Radniecīgo sabiedrību parādi 18 223 446 130 632 
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 14 700 000 - 
Citi debitori 19 455 203 435 
Nākamo periodu izmaksas 20 53 433 47 839 

Debitori kopā  6 337 714 6 778 935 
    
Nauda 21 4 099 250 1 860 667 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  15 259 106 14 026 434 
Aktīvu kopsumma  50 415 882  47 941 363 
 
Pielikums no 11. līdz 33. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
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Pasīvs Piezīmes 
numurs 

30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Pašu kapitāls    
Akciju vai daļu kapitāls (Pamatkapitāls) 22 18 928 084 18 928 084 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 25 5 852 776 4 424 960 
Rezerves:    

Likumā noteiktās rezerves  19 219 19 219 
Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:    

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 23 (2 761 754) (3 747 694) 
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi  (817 455) 985 940 

Pašu kapitāls kopā 24 21 220 870 20 610 509 
Uzkrājumi    

Citi uzkrājumi 34 870 922 284 841 
Uzkrājumi kopā  870 922 284 841 

Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 26 2 301 071 7 313 129 
Citi aizņēmumi 27 360 287 233 737 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām 29 5 331 082 5 250 194 
Nākamo periodu ieņēmumi 32 2 449 055 2 615 601 

Ilgtermiņa kreditori kopā  10 441 495 15 412 661 
Īstermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 26 6 764 907 2 303 847 
Citi aizņēmumi 27 144 218 144 570 
No pircējiem saņemtie avansi  21 280 21 490 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 28 2 762 107 2 702 713 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām 29 4 996 002 3 600 252 
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 30 674 685 534 938 
Pārējie kreditori 31 644 515 625 443 
Nākamo periodu ieņēmumi 32 186 485 182 804 
Neizmaksātās dividendes  362 362 
Uzkrātās saistības 33 1 688 034 1 516 933 

Īstermiņa kreditori kopā  17 882 595 11 633 352 
Kreditori un uzkrājumi kopā  29 195 012 27 330 854 

Pasīvu kopsumma  50 415 882 47 941 363 
Pielikums no 11. līdz 33. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
Andrius Pranckevičius  Saulius Petkevičius  Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 
Dominykas Chlebinskas  Irina Surelo-Gavriša 
Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Piezīmes 
numurs 

01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma  (785 453) 1 026 055 

1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa    
Korekcijas:    

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;  4 608 151 3 559 830 
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;  81 962 32 647 
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem); 

 
586 081 (445 099) 

peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;  - (634) 
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;  (6 512) (11 077) 
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  364 189 471 875 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

 
4 848 418 4 633 597 

Korekcijas:    
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;  1 141 221 (1 417 526) 
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;  564 690 (71 056) 
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 

 
1 521 399 881 479 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  8 075 728 4 026 494 
4. Izdevumi procentu maksājumiem  (283 301) (460 798) 
5. UIN samaksātais  (35 000) - 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  7 757 427 3 565 696 
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (4 275 627) (3 638 058) 
Izsniegtie aizdevumi  (700 000) (12 000) 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  100 - 
Saņemtie procenti un tamlīdzīgi ieņēmumi  6 512 - 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (4 969 015) (3 650 058) 
Finansēšanas darbības naudas plūsma    

Saņemtie aizņēmumi  2 238 389  1 796 580 
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi  22 700 163 891 
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai  (2 708 499) (3 113 567) 
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam  (102 419) (141 330) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (549 829) (1 294 426) 
Pārskata gada neto naudas plūsma  2 238 583 (1 378 788) 
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā   1 860 667 3 239 455 
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās  21 4 099 250 1 860 667 

Pielikums no 11. līdz 33. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
Andrius Pranckevičius  Saulius Petkevičius  Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 
Dominykas Chlebinskas  Irina Surelo-Gavriša 
Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Pamat-
kapitāls 

Ilgtermiņa 
ieguldī-

jumu 
pārvērtē-

šanas 
rezerve 

Likumā 
noteiktās 
rezerves 

Iepriekšējo 
gadu nesegtie 

zaudējumi 

Pārskata 
gada peļņa/ 
(zaudējumi) 

Pašu kapitāls 
kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

30.06.2018. 18 928 084 4 424 960 19 219 (5 854 751) 2 107 057 19 624 569 

01.07.2017.-
30.06.2018. gada 
peļņa pārvietota 
uz iepriekšējo 
gadu nesegtiem 
zaudējumiem 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 2 107 057 (2 107 057) 
 

- 
Pārskata gada 
nesadalītā peļņa 

-  
- - - 985 940 985 940 

30.06.2019. 18 928 084 4 424 960 19 219 (3 747 694) 985 940 20 610 509 

01.07.2018.-
30.06.2019. gada 
peļņa pārvietota 
uz iepriekšējo 
gadu nesegtiem 
zaudējumiem 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- - 985 940 (985 940) - 
Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 
rezerves 
palielinājums 

 
 
 

- 

 
 
 

2 691 226 - - - 2 691 226 
Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 
rezerves 
samazinājums 

  
 
 

(1 263 410)    (1 263 410) 

Pārskata gada 
nesegtie 
zaudējumi 

 

- 

 

- - - (817 455) (817 455) 

30.06.2020. 18 928 084 5 852 776 19 219 (2 761 754) (817 455) 21 220 870 
 
Pielikums no 11. līdz 33. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
 
Andrius Pranckevičius  Saulius Petkevičius  Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 
Dominykas Chlebinskas  Irina Surelo-Gavriša 
Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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(1) Informācija par Sabiedrības darbību un uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie 
principi 

Informācija par Sabiedrību 

AS „Putnu fabrika Ķekava” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
1991. gada 11. jūnijā. Sabiedrības juridiskā adrese ir Putnu fabrika Ķekava, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts. 
Sabiedrības mātes sabiedrība ir AB “Linas Agro Group”, kurai pieder vairāk kā 60.87% akciju. Sabiedrība 
nodarbojas galvenokārt ar pilnu putnu gaļas ražošanas ciklu, kas ietver inkubācijas olu un cāļu ražošanu, putnu 
audzēšanu, putnu svaigās gaļas ražošanu un pārstrādi.  
Sabiedrības akcionārs, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, tajā kā savu meitas sabiedrību iekļaujot 
Sabiedrību, ir AB “Linas Agro Group” (juridiskā adrese: Smelynes g. 2C, Panevežys LT-35143).   
Konsolidēto gada pārskatu kopijas ir pieejamas 
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000128092&list=2&pg=details&tab=reports. 

Pārskata sagatavošanas pamats 

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību” un  “Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likums” (turpmāk tekstā “Likums”). 
Saskaņā ar likumu, pamatotu iemeslu dēļ, sabiedrība var izmantot likumā noteikto atkāpšanos un tā var 
posteņus "Ieguldījuma īpašumi", "Bioloģiskie aktīvi", "Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi" "Atliktā 
nodokļa aktīvi", "Atliktā nodokļa saistības" vai citus bilances aktīva vai pasīva posteņus atzīt, novērtēt, norādīt 
finanšu pārskatā un sniegt paskaidrojošu informāciju par šiem posteņiem saskaņā ar Starptautiskajiem 
Grāmatvedības standartiem ar ko saprot Starptautiskos Finanšu Pārskatu Standartus, kurus ir apstiprinājusi 
Eiropas Savienība (turpmāk tekstā “SGS”).  

Sabiedrība nav piemērojusi augstāk minēto likumā noteikto atkāpšanos. 

Sabiedrības vadība uzskata, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav notikušas nozīmīgas izmaiņas 
grāmatvedības politikās, kas piemērotas finanšu pārskatA sagatavošanā. 

Sabiedrība atbilst lielas sabiedrības statusam. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins veidots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. Naudas plūsmas pārskats ir 
sagatavots pēc netiešās metodes. Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz sākotnējām iegādes 
izmaksām, neskaitot pozīcijas, kas pēc sākotnējās atzīšanas tiek uzskaitītas pārvērtētajās vērtībās. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
a)  Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. 
b)  Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā. 
c)  Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

 pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
 ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu 
pārskata sagatavošanas dienu; 

 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, 
vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d)  Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. 

e)  Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 
f)  Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.  
g)  Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000128092&list=2&pg=details&tab=reports
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h)  Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 
juridisko formu. 

Saistītās puses 

Saistītās puses ir ar Sabiedrību saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem 
noteikumiem. 
a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: 

i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; 
ii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai 

iii. šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis. 

b) Sabiedrība ir saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: 

i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka mātes 
sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās puses vienai otrai); 

ii. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai 
kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); 

iii. abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; 
iv. viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses asociētā 

sabiedrība; 
v. sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai 

sabiedrības, kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem; Ja atskaišu sniedzēja sabiedrība pati ir 
šāda veida plāns, saistītās puses ir arī to sponsorējošie darba devēji. 

vi. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā; 
vii. personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes 

sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis; 
viii. uzņēmums, vai jebkurš koncerna, kurā ietilpst uzņēmums, dalībnieks, sniedz vadības personāla 

pakalpojumus sabiedrībai vai sabiedrības mātes sabiedrībai. 
Darījumi ar saistītām pusēm – resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību 
un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība.  

Investīcijas 

Ieguldījumi meitas sabiedrībā 
Līdzdalība meitas sabiedrībā ir sākotnēji atzīta iegādes izmaksās. Ja līdzdalības vērtība bilances datumā ir 
zemāka par iegādes izmaksām vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, un sagaidāms, ka vērtības 
samazinājums būs ilgstošs, tā tiek novērtēta atbilstoši zemākajai vērtībai.  

Atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu 

Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likum” noteikumiem no konsolidētā finanšu pārskata 
sagatavošanas pienākuma ir atbrīvota Sabiedrība, kura vienlaikus ir cita koncerna meitas sabiedrība, un tās 
mātes sabiedrība ar 100% līdzdalību ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta 
sabiedrība. 

Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – 
finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.  
 
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi - pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori un 
aizdevumi, un finanšu saistības - aizņēmumi, līzinga saistības, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un 
pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. 
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Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir: 

 Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas 
līgumā noteiktās saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem; 

 Procentu likmju risks - risks, ka Sabiedrība var ciest zaudējumus procentu likmju svārstību dēļ; 
 Likviditātes risks - risks, ka Sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. 

 
Vadība ir iedibinājusi šādas procedūras, lai kontrolētu būtiskākos (vai būtiskos) riskus. 
 
Kredītrisks  
Kredītriska vadības nodrošināšanai Sabiedrības vadība ir iedibinājusi kārtību, ka, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta klientu izvērtēšana un preces pārdošana (vai pakalpojuma sniegšana) 
ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot noteiktus ierobežojumus. Sabiedrības vadība ir izstrādājusi 
kredītpolitiku, kas paredz veikt regulāras kontroles procedūras pār Sabiedrības debitoriem, tādējādi nodrošinot 
savlaicīgu problēmu identificēšanu.  
 
Procentu risks 
Sabiedrībai ir noslēgti līgumi ar mainīgu EURIBOR procentu likmi, līdz ar to Sabiedrība ir pakļauta procentu 
likmju palielinājuma riskam. Procentu risks tiek stingri uzraudzīts kopīgi ar grupas vadību. 
 
Likviditātes risks 
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši resursi saistību 
nokārtošanai noteiktajos termiņos. 
Uz pārskata gada beigām Sabiedrības apgrozāmais kapitāls ir negatīvs 2 623 489 EUR apmērā. Pēc pārskata 
gada beigām tika pagarināts Swedbank aizņēmuma līguma termiņš. Skatīt 26. piezīmi. Papildus tam 
Sabiedrības naudas plūsma no pamatdarbības ir pozitīva un veido 7 757 427 EUR (iepriekšējā gadā –           
3 565 696 EUR). Sabiedrības vadība uzskata, ka negatīvs apgrozāmais kapitāls nerada risku Sabiedrības 
darbībai.  
 
Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana 
 
Atvasinātie finanšu instrumenti netiek izmantoti finanšu risku ierobežošanai.  
 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 
 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt 
saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Sabiedrība finanšu 
aktīvus un saistības novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām, pieskaitot saistītos papildus izdevumus.  

Pārskata periods 

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – eiro (EUR). 
Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas 
publicētā eiro atsauces kursa. 
Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi pārrēķināti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces 
kursa pārskata gada pēdējā dienā. Visi nemonetārie aktīva un pasīva posteņi tiek uzskaitīti eiro pēc Eiropas 
Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa, kāds tas bija spēkā darījuma dienā. Naudas vienības par 1 EUR: 
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 30.06.2020. 30.06.2019. 
GBP 0.91243 0.89655 
USD 1.11980 1.13800 
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā.  

Aplēses un spriedumi 

Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadība izdara spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē 
grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. 
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 
Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā 
periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, un nākamajos periodos.  
Svarīgākie aplēšu neprecizitātes iemesli ir:  

(i) Vērtības samazināšanās  

Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva vai tā naudu pelnošās vienības uzskaites summa 
pārsniedz to atgūstamo summu. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
izņemot gadījumus, kas aprakstīti zem pamatlīdzekļu novērtēšanas. 

(ii) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks 

Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli 
gaidāmajai aktīva izmantošanai (tā gaidāmajai kapacitātei vai efektivitāti), balstoties uz vēsturisko pieredzi ar 
līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un 
nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks ir šāds:  
Nemateriālie ieguldījumi:  

Licences 3-5 gadi 
Citi nemateriālie ieguldījumi 5-8 gadi 

Pamatlīdzekļi:  
Ēkas un būves 25 -83 gadi 
Iekārtas un mašīnas 5-25 gadi 
Citi pamatlīdzekļi 5 -53 gadi 

 (iii) Pamatlīdzekļu novērtēšana 

Sabiedrība pamatlīdzekļus, izņemot ēkas un būves, novērtē atbilstoši izmaksu metodei: no iegādes vērtības 
atskaitot uzkrāto nolietojumu, un vērtības samazināšanās zaudējumus. Zemes gabaliem nolietojumu 
neaprēķina. Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka 
vērtības samazinājums būs ilgstošs, tie ir novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek 
atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
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Sabiedrība zemes gabalu, ēku un būvju novērtēšanā izmanto pārvērtēšanas metodi. Ja pamatlīdzekļu vērtība 
bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, 
tie ir novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
izņemot ja vērtības samazināšanās kompensē iepriekš atzītu pamatlīdzekļu vērtības palielināšanos. Tādā 
gadījumā par vērtības samazināšanās summu samazina pašu kapitāla posteni „Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve”. Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir būtiski augstāka par to novērtējumu 
bilancē, pamatlīdzekļus pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs 
ilgstošs. Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums ir atspoguļots postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves”. Ja pārvērtēšanas dēļ radies vērtības pieaugums kompensē tā paša pamatlīdzekļa 
pārvērtēšanas samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata periodos atzīts par izmaksām peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, tad pārvērtēšanas dēļ radušos vērtības pieaugumu atzīst par ieņēmumiem pārskata perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves ir samazinātas, ja pārvērtētais objekts ir 
likvidēts vai to neizmanto, vai vērtības palielināšanai vairs nav pamata. 

Pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" ietverto vērtības pieaugumu samazina, 
atzīstot samazinājumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, šādi: visu summu brīdī, kad pārvērtētais pamatlīdzeklis 
tiek likvidēts vai atsavināts. 

(iv) Krājumu neto realizācijas vērtības noteikšana 

Krājumi ir novērtēti zemākajā no pašizmaksas un neto pārdošanas vērtības. Vadība sagatavo krājumu vērtības 
aplēses gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību. Ja 
krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to neto pārdošanas 
vērtībai, t.i., aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās 
pārdošanas izmaksas.  

(v) Aizdevumu un debitoru parādu novērtējums 

Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski 
un neskaidrības. Šie riski un neskaidrības ietver risku, ka Sabiedrības novērtējums attiecībā uz klienta spēju 
pildīt visas savas līgumsaistības mainīsies atbilstoši izmaiņām attiecīgā klienta kredītreitingā, un risku, ka 
ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs klientu vai emitentu būtiskāk.  

Aizdevumi un debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no 
uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem un debitoru pārādiem.  

Uzkrājumi nedrošiem aizdevumiem un pircēju un pasūtītāju parādiem tiek aprēķināti, analizējot parādu 
vecuma struktūru, kā arī balstoties uz informāciju par konkrētu debitoru vai aizņēmēja finansiālo stāvokli un 
parāda atgūstamību. Debitoru parādiem ir pielietota sekojoša uzkrājumu veidošanas politika, kas balstās uz 
parādu vecumu struktūru: 
 
Debitoru vecums (dienās) Uzkrājumu likme 
Vairāk nekā 365 100% 

(vi) Uzkrājumu veidošana  

Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad pagātnes notikums ir izraisījis pašreizēju pienākumu vai zaudējumus 
un to summu ir iespējams ticami aplēst. Zaudējumu iespējamība tiek novērtēta, vadībai izdarot apsvērumus. 
Zaudējumu apmēra noteikšanai vadībai ir nepieciešams izvēlēties piemērotu aprēķinu modeli un specifiskus 
pieņēmumus, kas saistīti ar šo risku.  

Pārskata perioda beigās ir izveidoti sekojoši uzkrājumi: 
 uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem. 
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Ieņēmumu atzīšana  

Ieņēmumi no preču pārdošanas 
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc īpašumtiesību risku un labumu 
nodošanas pircējam.  
 
Ieņēmumi netiek atzīti, ja saskaņā ar darījuma noteikumiem Sabiedrība patur nozīmīgus īpašuma tiesībām uz 
precēm raksturīgos riskus un preces var tikt atgrieztas. 
 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas 
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi 
tiek sniegti. Ieņēmumi netiek atzīti, ja ir šaubas par pakalpojumu izmaksu segšanu. 
 
Nomas ienākumi 
Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. 
 
Valdības dotācijas  
Valsts dotācijas sākotnēji atzīstamas bilancē kā atlikts ienākums postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” 
Dotācijas, kas kompensē Sabiedrībai radušās izmaksas, tiek atzītas kā ienākumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
izmaksu rašanās periodā. Dotācijas, kas kompensē Sabiedrības pamatlīdzekļu iegādi, tiek atzītas kā ienākumi 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā pakāpeniski par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā. 
 
Procentu ieņēmumi 
Procentu ieņēmumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā pamatojoties uz proporcionālu laika 
sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu. 
 
Ieņēmumi no dividendēm 
Dividendes atzīst tad, kad Sabiedrībai rodas likumīgas tiesības tās saņemt.  

Aizņēmumu izmaksu un citu izmaksu kapitalizācija  

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto 
aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz 
jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par 
pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmuma procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās 
celtniecības objekta attīstības darbi.  

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

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

Nomas darījumi 

Finanšu noma 
Gadījumos, kad aktīvs iegūts uz finanšu nomas nosacījumiem un ar to saistītie riski un atlīdzības tiek nodotas 
nomniekam, bilancē tiek atzīts nomātais aktīvs un nomas saistības summās, kas vienādas ar nomāta aktīva 
patieso vērtību vai minimālo nomas maksājumu pašreizējo vērtību, ja tā ir zemāka. Minimālo nomas 
maksājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai lietotā diskonta likme ir nomā ietvertā procentu likme vai, ja to 
nav iespējams noteikt, piemēro nomnieka salīdzināmo aizņēmumu procentu likmi.  
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Nomāto aktīvu nolietojuma izdevumi un finansēšanas izdevumi, kas veidojas finanšu nomas rezultātā pārskata 
periodā, atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ja nav pamatotas noteiktības, ka nomnieks iegūs īpašuma 
tiesības līdz nomas termiņa beigām, nomāto aktīvu pilnībā noraksta kā nolietojuma izdevumus nomas termiņā 
vai nomātā aktīva lietderīgās lietošanas laikā atkarībā no tā, kurš no tiem ir īsāks. Pretējā gadījumā nomāto 
aktīvu noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā. 

 
Operatīvā noma 
Operatīvās nomas maksājumi tiek atzīti peļņas zaudējumu aprēķinā lineāri nomas termiņa laikā.  

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite 

Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. 
Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā 
mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums 
ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un aktīvu lietderīgās 
izmantošanas periodā. 

Nolietojumu metode tiek pārskatīta ne retāk kā katra pārskata gada beigās. 

Krājumu uzskaite 

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: 
a) izejvielas tiek uzskaitītas atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO); 
b) gatavie un nepabeigtie ražojumi tiek uzskaitīti to tiešajās materiālu un darbaspēka izmaksās, pieskaitot 
ražošanas vispārējo izmaksu daļu, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālu jaudu, bet neņemot vērā 
aizņēmumu izmaksas; 
c) darba un produktīvie dzīvnieki ir pieaugušie putni, jaunputni un broileri, kuri tiek uzskaitīti to pašizmaksā; 
 
Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes.  

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz jaunu 
šī nodokļa maksāšanas režīmu. Nodokļa likme ir 20% no ar nodokli apliekamās bāzes, kas tiek noteikta, ar 
uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā objekta vērtību dalot ar koeficientu 0,8 un ietver: 
• sadalīto peļņu (aprēķinātās dividendes, dividendēm pielīdzinātas izmaksas, nosacītas dividendes), un  
• nosacīti sadalīto peļņu (piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, un citus likumā 

noteiktus specifiskus gadījumus). 
Iepriekšējo periodu uzkrāto pārnesamo nodokļu zaudējumu izmantošana tiek ierobežota: ar 15% no šiem 
zaudējumiem varēs samazināt pārskata gadā aprēķinātā nodokļa par dividendēm summu ne vairāk kā 50% 
apmērā. Neizmantoto zaudējumu summu varēs pārnest uz nākamiem gadiem un iepriekšminētajā veidā 
izmantot tikai līdz 2023. gada 30. jūnijam. 
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(2) Neto apgrozījums 

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no Sabiedrības pamatdarbības – produkcijas pārdošanas un 
pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides. 
 
Darbības veids 01.07.2019-

30.06.2020 
EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Ieņēmumi no putnkopības produkcijas un pārstrādes produktu 
pārdošanas 69 516 307 69 994 404 
Ieņēmumi no dzīvo putnu pārdošanas 2 270 603 2 294 864  
Ieņēmumi no inkubācijas olu pārdošanas 2 055 158 1 891 515 
Ieņēmumi no putnu mēslu pārdošanas 1 204 976 1 308 908 
Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības 284 909 295 053 
 75 331 953 75 784 744 
 
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: 

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Latvija 51 296 183 49 716 028 
Lietuva 8 068 984 7 854 676 
Zviedrija 7 181 805 6 924 248 
Igaunija 4 326 822 6 565 398 
Lielbritānija 1 667 094 1 607 199 
Polija 617 220 279 048 
Baltkrievija 596 093 549 219 
Kazahstāna 307 000 423 736 
Somija 254 174 247 663 
Francija 217 800 273 666 
Norvēģija 191 181 - 
Uzbekistāna 183 992 47 000 
Rumānija 183 615 17 337 
Dānija 149 416 848 154 
Nīderlande 74 421 337 641 
Ukraina 14 352 8 320 
Vācija 1 801 - 
Bulgārija - 29 700 
Spānija - 52 199 
Īrija - 2 992 
Ungārija - 520 

 75 331 953 75 784 744 
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(3) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa 

Postenī uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas – preču vai pakalpojumu izmaksas 
ražošanas vai iegādes pašizmaksā un ar preču vai pakalpojumu iegādi saistītās izmaksas. 
 

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Lopbarības izmaksas 18 697 134 18 396 056 
Putnu iepirkšana kaušanai 12 351 230 13 961 005 
Personāla izmaksas 12 127 881 11 448 456 
Citas tiešās ražošanas izmaksas 5 051 893 3 192 213 
Iepirkto preču izmaksas 3 233 585 4 249 825 
Izejvielu, taras un iepakojuma izmaksas 4 099 567 3 642 343 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 3 127 246 2 899 855 
Putnu iepirkšana māšu ganāmpulkam un broileru audzēšanai 2 518 857 2 461 893 
Gāzes izmaksas 1 275 860 1 954 565 
Elektroenerģijas izmaksas 813 746 950 244 
Ar putnu veselību saistītās izmaksas 665 472 700 930 
Transporta uzturēšanas izmaksas 429 023 404 662 
Pārējās ražošanas izmaksas 18 436 14 953 
 64 409 930 64 277 000 

(4) Pārdošanas izmaksas  
  01.07.2019-

30.06.2020 
EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Loģistikas piegāžu izmaksas 2 193 893 2 336 171 
Personāla izmaksas 2 533 801 2 500 758 
Reklāmas izmaksas 973 086 977 496 
Gāzes izmaksas 18 144 40 158 
Elektoenerģijas izmaksas 391 810 466 777 
Mārketinga izmaksas 213 083 210 641 
Transporta uzturēšanas izmaksas 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 

154 801 
76 806 

165 133 
85 887 

Noliktavu nomas un uzturēšanas izmaksas 54 988 60 624 
Dizaina izstrādes izdevumi 50 122 54 269 
Pārējās pārdošanas izmaksas 351 059 459 377   
 7 011 593 7 357 291 
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(5) Administrācijas izmaksas 

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Personāla izmaksas 2 020 394 1 723 341 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 144 872 59 778 
Vadības pakalpojumi 160 650 - 
Transporta uzturēšanas izmaksas 46 188 39 303 
Atlīdzība LR zverinātu revidentu komercsabiedrībai* 16 800 15 750 
IT uzturēšanas izmaksas 207 801 140 541 
Darbinieku apmācību un sagatavošanas izmaksas 86 226 47 800 
Pārējās administrācijas izmaksas 221 080 248 160 
 2 904 011 2 274 673 

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Ieņemumi no pamatlīdzekļu vērtības palielināšanas no 
pārvērtēšanas 

 
753 437 

 
- 

LAD saņemtā finansējuma ilgtermiņa ieguldījumiem amortizētā 
daļa 

 
185 565 

 
209 080 

Ieņēmumi no LAD riska pārvaldības  13 907 - 
Pārējās subsīdijas, dotācijas un tamlīdzīgi ieņēmumi 1 665 3 996 
Ieņēmumi no aktīvu nomas 105 011 52 562  
Ieņēmumi no līgumsodiem 5 975 12 097 
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām 1 373 634 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 333 18 155 
 1 067 266 296 524 

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Izdevumi no pamatlīdzekļu vērtības samazināšanas no 
pārvērtēšanas 

 
1 744 411 

 
- 

Līgumsodi un kavējuma naudas 89 143 222 552 
Izdevumi, kas saistīti ar pamatlīdzekļu nomu 75 734 44 420 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 41 790 37 741 
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem - palielinājums 44 760 5 721 
Bezcerīgo parādu norakstīšana - 57 896 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 3 534 - 
Kompensāciju izmaksa - 50 000 
Pamatlīdzekļu komponenšu norakstīšanas izdevumi 294 048 231 269 
Uzkrājumi norēķiniem par pievienotās vērtības nodokli 73 837 - 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 134 204 134 553 
 2 501 461 784 152 
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(8) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem radniecīgām sabiedrībām 6 512 297 
 6 512 297 

(9) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  

 01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Procentu izdevumi par aizņēmumiem no kredītiestādēm 158 665 168 073 
Procentu izdevuni no saistītām sabiedrībām 193 807 187 833 
Komisijas maksa un procenti par līzingu 11 717 6 488 
 364 189 362 394 

(10) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu  

  01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju 32 002 40 115 
 32 002 40 115 
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(11) Nemateriālie ieguldījumi 

 

Koncesijas, 
patenti, 

licences, preču 
zīmes un 

tamlīdzīgas 
tiesības 

Citi 
nemateriālie 
ieguldījumi 

Avansa 
maksājumi 

par nemate-
riālajiem 
ieguldīju-

miem Kopā 
 EUR EUR EUR EUR 
     
Sākotnējā vērtība 30.06.2019. 12 199 397 186 483 993 893 378 
Iegādāts  1 286 71 139 - 72 425 
Izslēgts (900) - - (900) 
Pārvietots uz citu posteni - 483 993 (483 993) - 
30.06.2020. 12 585 952 318 - 964 903 
     
Uzkrātā amortizācija 30.06.2019. (5 899) (326 051) - (331 950) 
Aprēķinātā amortizācija  (2 459) (79 503) - (81 962) 
Izslēgto ieguldījumu amortizācija  900 - - 900 
30.06.2020. (7 458) (405 554) - (413 012) 

     
Bilances vērtība 30.06.2019. 6 300 71 135 483 993 561 428 
Bilances vērtība 30.06.2020. 5 127 546 764 - 551 891 
 
Sabiedrība 2019. gadā ir palielinājusi ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu vērtību par veiktajiem avansa 
maksājumiem par nemateriālo ieguldījumu iegādes vērtību EUR 483 993 apmērā, pārvietojot tos no avansa 
maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem uz citiem nemateriākajiem ieguldījumiem. 
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(12) Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

  

Zemes 
gabali, ēkas 

un būves 

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie  
pamat-

līdzekļi un 
inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošanas 

un nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas  

 
 

Avansa 
maksājumi 
par pamat-
līdzekļiem Kopā 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība       
30.06.2019. 34 176 106 22 093 512 1 427 485 719 830 132 046 58 548 979 
Iegādāts  94 164 662 344 190 447 3 115 554 369 310 4 431 819 
Izslēgts (566 170) (423 853) (70 683) (11 175) - (1 071 881) 
Pārklasifikācija 1 743 743 421 107 62 549 (2 227 399) - - 
Pārvērtēts  497 643 - - - - 497 643 
30.06.2020. 35 945 486 22 753 110 1 609 798 1 596 810 501 356 62 406 560 
        
Uzkrātais 
nolietojums    

  
 

30.06.2019. (12 333 360) (12 059 331) (805 633) - - (25 198 324) 
Aprēķinātais 
nolietojums  (1 049 618) (2 006 352) (252 782) - - (3 308 752) 
Izslēgto 
pamatlīdzekļu 
nolietojums 320 593 375 688 67 075 

 
 

- 

 

- 763 356 
Pārvērtēts (60 801) - - - - (60 801) 
30.06.2020. (13 123 186) (13 689 995) (991 340) - - (27 804 521) 
        
Bilances vērtība 
30.06.2019. 21 842 746 10 034 181 621 852 719 830 132 046 33 350 655 
Bilances vērtība 
30.06.2020. 22 822 300 9 063 115 618 458 1 596 810 501 356 34 602 039 
 
2020. gada 30. jūnijā visi sabiedrības pamatlīdzekļi ir ieķīlāti saskaņā ar AS “Swedbank” noslēgtajiem 
aizņēmuma līgumiem. Skatīt finanšu pārskatu pielikuma piezīmi Nr.26. 
 
2019.-2020. gadā pamatlīdzekļi EUR 228 617 apmērā ir iegādāti uz finanšu nomas līgumu nosacījumiem 
(2018.-2019.: gadā EUR 295 400).  
 
2020. gada 30. novembrī neatkarīgs neksutamā īpašuma vērtētājs Latio SIA veica zemes un ēku novērtēšanu.  
Sabiedribas ēku un būvju, kuras tā izmanto saimnieciskajā darbībā, novērtēšanā tika izmantotas izmaksu un 
ienākumu vērtēšanas metodes, zemes gabalu vērtības aprēķinā tika izmantota tirgus vērtēšanas metode un 
pārējo ēku un būvju novērtēšanā izmanota tirgus vērtēšanas metode. 
 
Pārvērtēšanas rezultātā pamatlīdzekļu vērtība pieauga par EUR 497 643 un nolietojums pieauga par              
EUR 60 801. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves palielinājuma neto rezultāts – EUR 1 427 816. Ieņēmumi 
no pamatlīdzekļu vērtības paplielināšanas no pārvērtēšanas – EUR 753 437, bet izdevumi – EUR 1 744 411. 
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(13) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 
Bilances vērtība 1. jūlijā 2 846 2 849 
Likvidēts vai izslēgts  - (3) 
Bilances vērtība 30. jūnijā 2 846 2 846 
 
30.06.2020.: 

Sabiedrības nosaukums 

Piederošo 
daļu skaits 
30.06.2020.  

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtība 

30.06.2020. 

Radniecīgās 
sabiedrības pašu 
kapitāla vērtība 

30.06.2020. 

Radniecīgās 
sabiedrības peļņa 

pārskata gadā 
 % EUR EUR EUR EUR 
SIA PFK Trader, Putnu 
fabrika Ķekava, Ķekavas 
pagasts, LV-2123 100 2 846 2 846 102 492 62 423 
  2 846 2 846 102 492 62 423 
 
30.06.2019.: 

Sabiedrības nosaukums 

Piederošo 
daļu skaits 
30.06.2019.  

Iegādes 
vērtība 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtība 

30.06.2019. 

Radniecīgās 
sabiedrības pašu 
kapitāla vērtība 

30.06.2019. 

Radniecīgās 
sabiedrības peļņa 

pārskata gadā 
 % EUR EUR EUR EUR 
SIA PFK Trader, Putnu 
fabrika Ķekava, Ķekavas 
pagasts, LV-2123 100 2 846 2 846 40 069 62 275 
  2 846 2 846 40 069 62 275 

(14) Īstermiņa aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 

 01.07.2019-
30.06.2020 

 

01.07.2018-
30.06.2019 

 
Aizdevums Panevezio rajono Aukstadvario zemes ukio bendrove 700 000 - 
 700 000 - 
 
2020. gadā tika noslēgts līgums par aizdevuma izsniegšanu radniecīgajai sabiedrībai Panevezio rajono 
Aukstadvario zemes ukio bendrove EUR 700 000.00 apmērā. Aizdevuma atmaksas termiņš ir 31.12.2020 (uz 
pārskata parakstīšanas brīdi atmaksas termiņš pagarināts līdz 31.12.2021) un tā gada procentu likme – 3.5%. 
Aizdevuma atlikums 2020. gada 30. jūnijā ir EUR 700 000. Aizdevuma līgums neparedz nodrošinājumu/ ķīlu.  

(15) Nepabeigtie ražojumi 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 
 Nepabeigtie ražojumi 302 791 327 145 

 302 791 327 145 
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(16) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 626 454 554 794 
 626 454 554 794 

(17) Pircēju un pasūtītāju parādi  

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 5 430 105 6 451 881 
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem (69 725) (54 852) 
 5 360 380 6 397 029 

(18) Radniecīgo sabiedrību parādi 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Radniecīgo sabiedrību parādi 223 446 130 632 
 223 446 130 632 
 
Postenī uzrādīts radniecīgās sabiedrības PFK Trader SIA parāds par iegādātajām precēm EUR 93 129 un 
radniecīgās sabiedrības Cerova SIA parāds par iegādātajām precēm EUR 129 995 un pakalpojumiem             
EUR 322.  

(19) Citi debitori 

  30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Nodokļu pārmaksa - 200 405 
Pārējie debitori 455 3 030 

 455 203 435 

(20) Nākamo periodu izmaksas 

Postenī uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pārskata gadā, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. 
 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Nākamo periodu izmaksas 53 433 47 839 
 53 433 47 839 
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(21) Nauda 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 

Norēķinu konts 4 099 250 1 860 667 
 4 099 250 1 860 667 

 
Visi naudas līdzekļi ir EUR valūtā un turēti LR reģistrētas kredītiestādes norēķinu kontā bez izmantošanas 
ierobežojumiem. 

(22) Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls 2020. gada 30. jūnijā ir EUR 18 928 084 (2019. gada 30. jūnijā – 18 928 084 EUR) 
un sastāv no 475 580 kapitāla daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 39.80. Visas akcijas ir vārda akcijas 
dematerializētā formā un dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendēm un likvidācijas 
kvotas saņemšanu.  

(23) Nesegtie zaudējumi 

Valdes priekšlikums ir segt pārskata gada zaudējumus no nākamo gadu iespējamās peļņas. 

(24) Pašu kapitāls un Sabiedrības darbības turpināšana 

Sabiedrības pārskata gada rezultāts ir zaudējumi 817 455 EUR apmērā, ko radīja pamatlīdzekļu pārvērtēšana, 
un tai ir negatīvs apgrozāmais kapitāls 2 623 489 EUR apmērā. Uz pārskata gada beigām Sabiedrībai ir pozitīvs 
pašu kapitāls EUR 21 220 870 (2018-2019: EUR 20 610 509) apmērā. Uz pārskata parakstīšanas brīdi 
Swedbank aizņēmuma termiņš ir pagarināts (skatīt 26. piezīmi), kas nodrošina atbilstošu likviditāti. Bez tam, 
Sabiedrība saņem atbalstu no Linas Agro Group AB aizņēmumu veidā. Sabiedrības vadība uzskata, ka 
Sabiedrība spēs izpildīt visas saistības noteiktajos termiņos un turpināt savu darbību nākotnē, un attiecībā uz 
to nepastāv būtiska nenoteiktība. Sabiedrības vadība uzskata, ka šī finanšu pārskata sagatavošanā ir 
piemērojams darbības turpināšanas pieņēmums.  

(25) Pārvērtēšanas rezerves 

Pārvērtēšanas rezerve 2020. gada 30. jūnijā ietver pamatlīdzekļu pārvērtēšanas summas. Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas neto rezultāts EUR 1 427 816 apmērā, tika atzīts pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve”. 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 
Pārvērtēšanas rezerves 01.07.2019. 4 424 960 4 424 960 
Palielinājums pārvērtēšanas rezultātā 1 427 816 - 
Pārvērtēšanas rezerves 30.06.2020. 5 852 776 4 424 960 
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(26) Aizņēmumi no kredītiestādēm 

 30.06.2020 30.06.2019 
Ilgtermiņa daļa EUR EUR 
Aizņēmums no AS “Swedbank” Nr.13-034556-IN 2 301 071 3 163 973 
Aizņēmums no AS “Swedbank” Nr.15-016299-IN  - 4 149 156  
 6 120 015 7 313 129 
Īstermiņa daļa   
Aizņēmums no AS “Swedbank” Nr.13-034556-IN 862 902 862 902 
Aizņēmums no AS “Swedbank” Nr.15-016299-IN  5 902 005 1 440 945 
 2 945 963 2 303 847 
   
Aizņēmumi no kredītiestādēm kopā 9 065 978 9 616 976 
 
Aizņēmumi 

Aizņēmums 13-034556-IN tika saņemts 2014. gada 17. februārī, aizņēmēja saistību pret AB Linas Agro Group 
refinansēšanai un 2020. gada 30. jūnijā veido EUR 2 301 071. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2022. gada 17. 
februāris, un tā gada procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR + 2,45%. Saistību galvotājs ir mātes sabiedrība 
AB Linas Agro Group.  

Aizņēmums 15-016299-IN tika saņemts 2015. gada 11. jūnijā, iekārtu iegādes un infrastruktūras 
modernizācijas finansēšanai un 2020. gada 30. jūnijā veido EUR 5 902 005. Aizņēmuma atmaksas termiņš uz 
pārskata gada beigām bija 2020. gada 30. novembris, uz pārskata parakstīšanas brīdi tas ir pagarināts līdz 
2024. gada 30. novembrim, un tā gada procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR + 1,80%. Saistību galvotājs ir 
mātes sabiedrība AB Linas Agro Group.  

Aizņēmumi nodrošināti ar Sabiedrībai piederošo mantu un tās lietu kopību nākamām sastāvdaļām, saskaņā ar 
Sabiedrības un komercbankas noslēgtajiem līgumiem. Informāciju par nodrošinājumiem skatīt LR Uzņēmumu 
reģistra un Tiesu administrācijas Zemesgrāmatas tīmekļu vietnēs. 
 
Pārskata gadā aizņēmumu procenti veido 158 665 EUR (01.07.2018.-30.06.2019.: 168 073 EUR). 

(27) Citi aizņēmumi 

2020. gada 30. jūnijā Sabiedrībai noslēgti 17 līgumi par finanšu nomu ar sekojošiem noteikumiem: 

 

Nr. 

Nomātais 
aktīvs/vai aktīvu 

grupa 

Nomātais aktīvu/vai aktīvu 
grupas bilances vērtība 

30.06.2020. 
Procentu likmju robežas 

gadā 

Finanšu nomas 
saistības 

30.06.2020.  
  EUR  EUR 

1. Transporta līdzekļi 530 021 

No 6 mēnešu 
ERIBOR+1.80% līdz 6 

mēnešu ERIBOR+2.49%  504 505 
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Visu pamatlīdzekļu bilances vērtība par kuriem ir spēkā finanšu nomas līgumi 2020. gada 30. jūnijā bija EUR 
530 021 (2019. gada 30. jūnijā: 389 466 EUR)  

 30.06.2020 30.06.2019 
Ilgtermiņa daļa EUR EUR 
Ar termiņu garāku par vienu gadu, bet īsāku par pieciem gadiem  360 287 233 737  
 360 287 233 737 
Īstermiņa daļa   
Ar termiņu viena gada laikā  144 218 144 570 
 144 218 144 570 
   
Citi aizņēmumi kopā 504 505 378 307 

(28) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 30.06.2020 30.06.2019 
 EUR EUR 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 2 762 107 2 702 713 
 2 762 107 2 702 713 

(29) Parādi radniecīgajām sabiedrībām 

  30.06.2020 30.06.2019 
Ilgtermiņa daļa  EUR EUR 
Aizņēmums no Linas Agro Group AB, 0195-0-KEK-FSM  1 250 194 1 250 194 
Aizņēmums no Linas Agro Group AB, M-0224-LOAN-
PUFAKE428-FSM  4 080 888 4 000 000  
  5 331 082 5 250 194 
Īstermiņa daļa    
Parādi par preci un saņemtajiem pakalpojumiem  4 996 002 3 600 252 
  4 996 002 3 600 252 
    
Parādi radniecīgajām sabiedrībām kopā  10 327 084 8 850 446 
 
Postenī uzrādīts parāds mātes sabiedrībai Linas Agro group AB par saņemto aizņēmumu EUR 1 250 194. 
Aizņēmums atmaksājams līdz 2021. gada 17. februārim, un tā procentu likme ir 3m EURIBOR + 2.45%  gadā. 
Un parāds mātes sabiedrībai Linas Agro group AB par saņemto aizņēmumu EUR 4 000 000 un procentiem 
EUR 80 888. Aizņēmums atmaksājams līdz 2023. gada 28. septembrim, un tā procentu likme ir 4% gadā. 
Aizdevumi izsniegti bez nodrošinājuma. 
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(30) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

Nodokļa veids 
Atlikums 

30.06.2020. 
Atlikums 

30.06.2019. 
 EUR EUR 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 817 13 815 
Pievienotās vērtības nodoklis 147 716 (200 405) 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 355 115 358 006 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 129 544 149 602 
Uzņēmējdarbības riska nodeva 284 281 
Dabas resursu nodoklis  25 485 7 510 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm  4 434 4 434 
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 290 1 290 
 674 685 334 533 
Tai skaitā:     
Nodokļu pārmaksa   - (200 405) 
Nodokļu parāds   674 685 534 938 
 
Nodokļu pārmaksa uzrādīta postenī Citi debitori.  

(31) Pārējie kreditori 

 30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Parādi par darba algu 625 835 608 032 
Citi kreditori 18 680 17 411 
 644 515 625 443 

(32) Nākamo periodu ieņēmumi 

 30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa 2 449 055 2 615 601 
Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa 186 485 182 804 
 2 635 540 2 798 405 

2005. gadā Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes” saņēma 
finansiālu atbalstu realizētajam projektam “AS "Putnu fabrika Ķekava" broileru novietņu modernizācija” 
380 893 EUR apmērā. Projekts tika iesniegts pasākuma Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos aktivitātes 
“Investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegādei un 
uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai” ietvaros. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 
16 736 EUR (skatīt 6. piezīmi). Ieņēmumos neatzītā daļa 25 105 EUR (30.06.2019.: 41 842 EUR) apmērā 
atspoguļota bilances ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 2008. gada laikā, 
šī paša projekta ietvaros, tika saņemts papildus finansējums 81 000 EUR apmērā. Pārskata gada ieņēmumos 
iekļauti  1 978 EUR (skatīt 6.piezīmi). Ieņēmumos neatzītā daļa 54 383 EUR  (30.06.2019.: 56 360 EUR) 
apmērā atspoguļota bilances ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 
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2006. gadā Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu realizētajam projektam “AS 
"Putnu fabrika Ķekava" jaunas putnu kautuves un primārā pārstrādes ceha izbūve un aprīkošana” 2 585 171 
EUR apmērā. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2004. - 2006. gadam pasākuma “Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabošana” ietvaros. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 69 495 EUR (skatīt 6. piezīmi). Ieņēmumos neatzītā 
daļa 1 292 091 (30.06.2019.: 1 361 585 EUR) apmērā atspoguļota bilances ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru 
postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 

2009. gada oktobrī Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu realizētajam projektam 
“AS "Putnu fabrika Ķekava" Putnu māju rekonstrukcija” 301 876 EUR apmērā. Projekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma “Lauku 
saimniecību modernizācija” ietvaros. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 7 944 EUR (skatīt 6. piezīmi). 
Ieņēmumos neatzītā daļa 211 314 EUR (30.06.2019.: 219 257 EUR) apmērā atspoguļota bilances ilgtermiņa 
un īstermiņa kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 

2015. gada maijā Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu 2014. - 2015. gada laikā 
realizētajam projektam “AS "Putnu fabrika Ķekava" kūtsmēslu krātuves rekonstrukcija” 120 000 EUR 
apmērā. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku atbalsta programmas 
pasākuma “Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 4 000 EUR (skatīt 
6. piezīmi). Ieņēmumos neatzītā daļa 99 334 EUR (30.06.2019.: 103 334 EUR) apmērā atspoguļota bilances 
ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”.  

2017. gada augustā, 2018. gada februārī un jūnijā Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu 
atbalstu realizētajam projektam “Putnu novietņu pārbūve un modernizācija AS "Putnu fabrika Ķekava"” 785 
932 EUR apmērā. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma 
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 44 321 EUR (skatīt 
6. piezīmi). Ieņēmumos neatzītā daļa 663 343 EUR ( 30.06.2019.: 707 663 EUR) apmērā atspoguļota bilances 
ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 

2020. gada februārī un jūnijā Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu realizētajam 
projektam Nr. 3292 nosaukums: “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija” 13 907 EUR apmērā. 
Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 13 907 EUR. 

2019.gada aprīlī Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu realizētajam projektam 
Nr.17-04-A00501-000036, nosaukums   “AS Putnu fabrikas Ķekava biodrošības pasakums”  247 338 EUR 
apmērā. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 20 117 EUR (skat. 6.piezīmi). Ieņēmumos neatzītā daļa 209 145 
EUR (30.06.2019.: 229 262 EUR) apmērā atspoguļota bilances ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru postenī 
“Nākamo periodu ieņēmumi”. 

2019.gada maijā, jūnijā un novembrī Sabiedrība no “Lauku atbalsta dienests” saņēma finansiālu atbalstu 
realizētajam projektam Nr. 17-00-A00402-000118, nosaukums: “A/S Putnu fabrikas Ķekava pārstrādes 
projekts” 109 641 EUR apmērā. Pārskata gada ieņēmumos iekļauti 20 975 EUR (skat. 6.piezīmi). Ieņēmumos 
neatzītā daļa 80 827 EUR (30.06.2019.: 79 102 EUR) apmērā atspoguļota bilances ilgtermiņa un īstermiņa 
kreditoru postenī “Nākamo periodu ieņēmumi”. 

Visiem aktīviem, kas pilnībā vai daļēji iegādāti ar valsts vai Eiropas Savienības atbalstu, ir noteikts 
atsavināšanas ierobežojums – 5 gadi. 
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(33) Uzkrātās saistības  

 30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Uzkrājumi atvaļinājumiem 936 433 881 223 
Uzkrājumi gada prēmijām 650 000 510 000 
Citas uzkrātās saistības 101 601 125 710 
 1 688 034  1 516 933 

(34) Citi uzkrājumi  

 30.06.2020 
EUR 

30.06.2019 
EUR 

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 870 922 284 841 
 870 922 284 841 

(35) Saistīto pušu darījumi 

Pārskata gada laikā Sabiedrībai saimnieciskās darbības ietvaros ir bijuši darījumi ar saistītām pusēm. 
Nozīmīgākie darījumi un to apjomi ir sekojoši: 

  Darījuma summa 

Saistīta puse Darījuma apraksts 
01.07.2019.-

30.06.2020 
01.07.2018.-

30.06.2019 
EUR EUR 

Linas Agro Group AB – 
mātes sabiedrība 

Saņemti vadības pakalpojumi, 
aprēķināti aizņēmumu procenti 

354 457 187 883 

Lielzeltiņi SIA – 
radniecīgā sabiedrība  

Preču, izejvielu un pamatlīdzekļu 
pirkšana  

27 272 748 28 035 389 

Preču un izejvielu pārdošana un 
pakalpojumu sniegšana 

8 657 236 9 796 382 

PFK Trader – radniecīgā 
sabiedrība 

Preču pārdošana un pakalpojumu 
sniegšana                                            

2 655 059 2 417 647 

Broileks SIA – 
radniecīgā sabiedrība 

Preču un izejvielu pirkšana 1 259 729 1 278364 

Preču un izejvielu pārdošana 183 443 181 570 

Cerova SIA – radniecīgā 
sabiedrība 

Preču un izejvielu pirkšana 1 791 337 1 771 998 

Preču un izejvielu pārdošana un 
pakalpojumu sniegšana 

1 994 124 1 788 256 

Panevėžio rajono 
Žibartonių  žemės ūkio 
bendrovė 

Izsniegts aizdevums, aprēķināti 
procenti 

706 512 - 

Dotnuva Baltic SIA Preču, pakalpojumu un 
pamatlīdzekļu pirkšana 

38 447 21 621 
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(36) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 

 

01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Padomes locekļi 3 3 
Valdes locekļi 4 4 
Pārējie darbinieki 773 804 
 780 811 

(37) Personāla izmaksas 

Izmaksu veids 

01.07.2019-
30.06.2020 

EUR 

01.07.2018-
30.06.2019 

EUR 
Atlīdzība par darbu 11 048 809 10 941 163 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 565 600 2 623 108 
Riska nodeva 3 334 3 474 
Nomātā personāla izmaksas 2 194 631 1 358 079 
Uzkrājumi paredzamājiem bonusiem 776 735 626 173 
Uzkrājumi atvaļinājumiem 45 252 76 026 
Uzkrājumi paredzamajām sociālās apdrošināšanas izmaksām 9 959 17 387 
Dāvinājumi un pabalsti 37 756 27 145 
 16 682 076 15 672 555 

(38) Informācija par piešķirto atlīdzību vadībai par funkciju pildīšanu 

Pārskata periodā vadības locekļi par darbu valdē saņēmuši atlīdzību EUR 421 612 EUR apmērā. 
Pārskata periodā padomes locekļiem par darbu padomē atlīdzība netika aprēķināta. 

(39) Informācija par Zvērinātu revidentu atlīdzību 

Administrācijas izdevumu sastāvā iekļauta atlīdzība Zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata 
revīziju. Pārskata periodā Sabiedrība no revidenta nesaņēma citus pakalpojumus.  

(40) Ziņas par operatīvās nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības 
darbībā 

Sabiedrība ir noslēgusi vairākus operatīvās nomas līgumus par transporta nomu. Saskaņā ar noslēgtiem spēkā 
esošiem nomas līgumiem, Sabiedrībai turpmākajos periodos jāveic sekojoši nomas maksājumi: 
Ar termiņu viena gada laikā EUR 239 757 
Ar termiņu garāku par vienu gadu, bet īsāku par trim gadiem  EUR 354 079 
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(41) Notikumi pēc bilances datuma  

2020. gada 11. martā Pasaules veselības organizācija koronavīrusa uzliesmojumu pasludināja par pandēmiju, 
bet 2020. gada 12. martā Latvijas Republikas valdība izsludināja valstī ārkārtas stāvokli, kas turpinājās līdz 
2020.gada 10.jūnijam. 2020. gada 9. novembrī, valdība atkārtoti pasludināja ārkārtas stāvokli, kurš tika 
noteikts līdz 2021.gada 6. aprīlim. 
 
Sabiedrība veic komercdarbību pārtikas ražošanas sektorā, kuru nav būtiski ietekmējis Covid-19 infekcijas 
uzliesmojums, un Sabiedrības apgrozījums pēdējo mēnešu laikā ir bijis stabils vai pat uzrādījis pieaugumu, un 
tās darbībā, ieskaitot piegādes, nav bijuši traucējumi. Izvērtējot finanšu pārskatu apstiprināšanas datumā 
publiski pieejamu informāciju, vadība ir izvērtējusi infekcijas uzliesmojuma iespējamo attīstību un tā 
sagaidāmo ietekmi uz Sabiedrību un ekonomisko vidi kurā tā darbojas, ieskaitot pasākumus, kurus jau ir 
ieviesusi Latvijas Republikas valdība un valdības citās valstīs kurās Sabiedrība veic nozīmīgu komercdarbību 
un kurās atrodas tās klienti. 
 
Nolūkā nodrošināt Sabiedrības komercdarbības nepārtrauktību un likviditāti vadība ir īstenojusi vairākus 
pasākumus, svarīgākie no kuriem ir: 
- ieviests darbs no mājas, ievērojot rotācijas principu, būtiskai administrācijas darbinieku daļai, kā arī 
pārdošanas un sagādes jomas darbiniekiem; 
- ražošanā iesaistītajiem darbiniekiem ir pasniegta apmācība, kā ievērot stingrus piesardzības standartus, 
ieskaitot sociālo distancēšanos; 
- noslēgtas vienošanās ar alternatīviem transporta uzņēmumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu produkcijas 
izplatīšanu; 
- veiktas korekcijas Sabiedrības darbības apmēros, reaģējot uz iespējamo samazināto pieprasījumu pēc 
premium klases produktiem, ko tā ražo. 
 
Ņemot vērā pašlaik publiski pieejamo informāciju, Sabiedrības galvenos darbības rādītājus un vadības veiktos 
pasākumus, nav paredzams, ka Covid-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz 
Sabiedrību, tās darbību, finanšu stāvokli un darbības rezultātiem. Tomēr mēs nevaram izslēgt iespēju, ka 
stingru ierobežojumu perioda ieilgšana, ieviesto drošības pasākumu pastiprināšana vai šādu pasākumu 
negatīvā ietekme uz ekonomikas vidi, kurā Sabiedrība veic komercdarbību, vidējā un ilgākā termiņā varētu 
negatīvi ietekmēt Sabiedrību, tās finanšu stāvokli un darbības rezultātus. Mēs rūpīgi uzraugām situāciju un 
veiksim nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu jaunu notikumu un apstākļu ietekmi. 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši citi būtiski notikumi, 
kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 
 
 
Andrius Pranckevičius  Saulius Petkevičius  Donatas Petkevičius 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis  Valdes loceklis 
 
Dominykas Chlebinskas  Irina Surelo-Gavriša 
Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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