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Vispārīgā informācija par uzņēmuma darbību

AB Anders Löfberg ir mātes uzņēmums uzņēmumu grupā, 

kuru darbība ietver kafijas un tējas ražošana, mārketings un 

tirdzniecība. Uzņēmums savu darbību galvenokārt vērš uz 

mazumtirdzniecības veikaliem, viesnīcām, restorāniem, 

kafejnīcām, vairumtirgotājiem un sīkpreču tirgotājiem 

Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Somijā, Anglijā, Igaunijā, 

Latvijā un Lietuvā.

AB Anders Löfberg ir uzņēmuma Bröderna Löfberg AB, 

556542-9262, filiāle un atrodas Karlstādē.

AB Anders Löfberg funkcijas ir sniegt pakalpojumus grupas 

uzņēmumiem un pārvaldīt filiāļu daļas.

Grupas attīstība un mātes uzņēmuma darbība, 

peļņa un pozīcija (tūkstoši SEK)

Nozīmīgi notikumi finanšu gada laikā un pēc tā

Finanšu gada laikā turpinājās jaunās noliktavas un izplatīšanas 

centra būvniecība Karlstādē, piesaistot filiāli Löfberg Logistics 

AB. Investīcijas bija ievērojamas un būves tiks pabeigtas un 

pilnībā nodotas ekspluatācijā 2016/ 2017 finanšu gadā.

Kopējās īpašuma, iekārtu un aprīkojuma investīciju summas 

sastāda 113,4 miljoni SEK (39,9 mSEK), kas ietver arī jaunās 

noliktavas un izplatīšanas centra būvniecību.

2016. gada jūnijā mātes uzņēmums AB Anders Löfberg 

pārdeva savas daļas filiālē Löfbergs Lila Fastigheter AB tās

meitasuzņēmumam Löfberg Fastigheter AB. Daļu apmaksa 

tika veikta daļēji skaidrā naudā un daļēji ar parādzīmi. 

Pārdošanas, kas tika veikta, lai nodalītu kafijas un nekustamā 

īpašuma darbības Bröderna Löfberg grupā, rezultātā AB 

Anders Löfberg grupa un mātes uzņēmums AB Anders Löfberg 

guva ievērojamu peļņu. Finanšu gada laikā AB Anders Löfberg 

ieguva papildu 5 % no kopējā daļu apjoma savā filiālē Peter 

Larsen Kaffe AS, kā rezultātā īpašumā esošais kopējais daļu 

skaits šobrīd sastāda 80 %.

Grupas konsolidētais pārdošanas apjoms palielinājās, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, galvenokārt tādēļ, ka 

palielinājās pārdošanas apjomi Zviedrijas, Dānijas un Somijas 

tirgos. Mārketinga investīcijas, kas tika veiktas gada laikā, 

ir saistāmas ar palielināto pārdošanas apjomu un izskaidro 

pieaugošās ārējās izmaksas. Peļņa pēc nodokļu nomaksas 

Grupā ietver 79,1 miljons SEK peļņu, kas tika gūta no 

Löfbergs Lila Fastigheter AB pārdošanas. Zaļās kafijas tirgus 

gada laikā r bijis stabils, kas kopā ar ienesīgākiem produktu 

maisījumiem ir samazinājuši pārdoto preču izmaksas. 

Visā grupā kopā ir gūta peļņa pēc nodokļu nomaksas 

152,8 miljoni SEK apmērā, kas ir ievērojami augstāk, nekā 

iepriekšējos gados.

Mātes uzņēmuma ienākumi pēc nodokļu nomaksas sastāda 

92,1 miljons SEK (iepriekšējā gadā -2,8 mSEK), kas ietver 

kapitālu, kas tika iegūts no Löfbergs Lila Fastigheter AB 

pārdošanas un daļu norakstīšanas vienā no Lielbritānijas 

filiālēm (skatīt 10. piezīmi).

Nākotnē sagaidāmā attīstība un materiālie riski, 

kā arī neskaidrībasNākotnē sagaidāmā attīstība 

un materiālie riski, kā arī neskaidrības

Grupas un mātes kompānijas riski un neskaidrības pirmkārt 

ir saistītas ar zaļās kafijas cenas attīstību pasaules tirgū, ka 

arī ārvalstu valūtas kursa svārstībām tirgū.

Nestandartizēti nākotnes līgumi tiek izmantoti attiecībā uz 

zaļo kafiju un ārvalstu valūtas, lai pasargātu Grupu no 

lielām svārstībām. Grupa koncentrējas uz izaugsmi vietējā 

segmentā un pārējās darbības stiprināšanu.

Ārvalstu filiāles

Filiālei Kaffehuset i Karlstad AB, 556657-9578, ir filiāle Dānijā.

Finanšu instrumentu pielietošana

Nestandartizēti nākotnes līgumi tiek izmantoti, lai pasargātu 

Grupu no svārstībām ārvalstu valūtas un zaļās kafijas cenās. 

Grupas politika nosaka izmantot valūtas īpašības, lai 

nodrošinātu atbilstošus vēl neizpildītus zaļās kafijas 

iepirkumus, par ko ir noslēgti līgumi.

Ne finanšu informācija

Ilgtspēja ir daļa no Grupas uzņēmumu darbības, stratēģijas 

un vīzijas. Grupas ietvaros ir noteikti skaidri mērķi, lai pastāvīgi 

samazinātu vides ekoloģisko nospiedumu un veicinātu 

pozitīvu sabiedrības attīstību tur, kur tiek īstenota darbība. 

Līdz 2020. gadam visi Grupas produkti ar pašu zīmolu, 

būs sertificēti. 

Darbība, kurai nepieciešama licence vai ir noteikts 

ziņošanas pienākums saskaņā ar Vides kodeksu

Grupa

Dominējoša grupas uzņēmuma darbība, kas tiek īstenota 

Zviedrijā, nosaka ziņošanas pienākumu saskaņā ar Vides 

kodeksu. Atļauja ietver darbību, kas ir zaļās kafijas apstrāde, 

un regulē gaisā esošās emisijas, kas rodas no grauzdēšanas 

procesā izmantotās gāzes un dzesēšanas gaisa. Atļaujai nav 

laika termiņa un tā ietver zaļās kafijas apstrādi 50 000 tonnu 

apmērā, kas ir vairāk, nekā šobrīd nepieciešams.

Grupa

Finanšu pārskats 2015/2016   2014/2015    2013/2014   2012/2013

Mātes uzņēmums

Finanšu pārskats 2015/2016   2014/2015    2013/2014   2012/2013

Neto apgrozījums

Peļņa pēc atskaitījumiem

Kopējie aktīvi

Pašu kapitāla īpatsvars (%)

11 606

92 104

567 556

73,8 %

11 849

-2 819

458 761

64,8 %

10 532

27 857

476 856

60,0 %

0

3 687

531 640

47,4 %
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Neto apgrozījums

Peļņa pēc atskaitījumiem

Kopējie aktīvi

Pašu kapitāla īpatsvars (%)

1 792 723

152 764

943 153

51,0 %

1 709 316

13 130

921 231

41,8 %

1 490 163

12 158

955 890

41,6 %

1 545 779

32 058

990 766

39,2 %



Dividendes

(830.018 B- un priviliģētās akcijas 17,00 SEK 14 110 306

Dividendes (52.000 A-akcijas 780 SEK) 40 560 000

Nākotnei novirzītā peļņa 326 203 354

Kopā SEK 380 873 660

Direktoru padomes ieteiktais uzņēmuma peļņas sadalījums 

nozīmē, ka pašu kapitāla īpatsvars grupā samazināsies no 

51,0 % uz 45,2 % un, ka mātes uzņēmuma pašu kapitāla 

īpatsvars samazināsies no 73,8 % uz 64,1 %. Veicot pašu 

kapitāla īpatsvara novērtējumu, ir secināts, ka tas ir 

apmierinoši. Tāpat ir ticams, ka būs iespējams saglabāt 

uzņēmuma un grupas likviditātes rādītāju apmierinošā līmenī, 

kā arī apmierināt darba kapitāla vajadzības.

No kopējām dividendēm ir ierosināts 20 miljonus SEK 

nokārtot kā iekšējos grupas parādus un atlikušo daļu 

izmaksāt skaidrā naudā.

Direktoru padomes viedoklis ir, ka ierosinātais sadalījums 

nekavē uzņēmumu no tā īstermiņa un ilgtermiņa saistību 

izpildes, kā arī veikt nepieciešamās investīcijas. Ieteicamais 

sadalījums tādēļ var būt pamatots, atsaucoties uz 

piesardzības konceptu, kas noteikts Zviedrijas Likumā par 

Uzņēmumiem (ABL), 17 nodaļas, 3 §, 2. un 3. punktā.

Tālāku informāciju par uzņēmuma peļņu un finanšu pozīciju 

informāciju var atrast tālāk pievienotajos peļņas un 

zaudējumu aprēķinā, bilancē, naudas plūsmas aprēķinā un 

attiecināmajās piezīmēs.

Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Neto apgrozījums

Izmaiņas nepabeigto produktu, gala produktu

krājumos un nepabeigtie darbi

Citi darbības ienākumi

3

4

1 792 723

-46 208

106 368

1 709 316

38 489

31 692

1 852 883 1 779 497

Saimnieciskās darbības izmaksas

Izejvielas un palīgmateriāli

Preces tālākpārdošanai

Pārējie ārējie izdevumi

Darbinieku pabalstu, kā arī nemateriālo aktīvu

norakstīšana, amortizācija uizmaksas

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuman vērtības samazināšanās

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

-901 026

-131 671

-367 249

-223 627

-60 850

-12 547

-1 028 803

-110 847

-334 476

-206 432

-64 167

-13 035

Saimnieciskās darbības peļņa 9 155 913 21 737

Peļņa no finanšu darbībām Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Procentu ienākumi un līdzīgi ienākumi

Procentu izdevumi un līdzīgi izdevumi

11 6 918

-10 067

4 092

-12 69912

Peļņa pēc finanšu darbībām 152 764 13 130

Gada peļņas nodoklis 14 -21 299 -10 716

Gada neto peļņa

Attiecināma uz

Mātes uzņēmuma akcionāriem

131 465 2 414

128 451 -693

Mazākuma akcionāri 3 014 3 107

Mātes uzņēmums

Mātes uzņēmums neveic nekādu darbību, kur būtu 

nepieciešama noteikta atļauja vai ziņošanas pienākums.

Ieteicamais uzņēmuma peļņas sadalījums

Direktoru padome ierosina, ka pieejamā peļņa 

SEK 380 873 660 apmērā tiek sadalīta, kā norādīts zemāk:

Konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins (summas tūkstošos SEK)
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AKTĪVI

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Koncesija, patenti, licences, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības

Īres tiesības un līdzīgi

Nemateriālās vērtības

15

16

17

837

1 362

36 911

1 473

1 438

65 827

39 110 68 738

Īpašumi, iekārtas un aprīkojums

Zeme un ēkas

Izdevumi, kas radušies no kādam citam piederoša īpašuma

Iekārtas un aparāti

Iekārtas, rīki, armatūra un piederumi

Nepabeigtā būvniecība un avansa maksājumi par īpašumu,

iekārtām un aprīkojumu

18

19

20

21

22

60 687

1 475

98 024

23 982

118 672

135 081

1 724

110 854

28 433

25 844

302 840 301 936

Finanšu aktīvi

Grupas uzņēmumu debitoru parādi

Pārējais vērtspapīri, kas ir neapgrozāmie aktīvi

Atliktā nodokļa aktīvi

Citi ilgtermiņa debitoru parādi

24

25, 26

27

28

70 812

4 447

531

1 684

-

4 447

709

2 995

7 7 474 8 151

Kopā nemateriālie ieguldījumi 419 424 378 825

Piezīmes 2014/2015Apgrozāmie līdzekļi 2015/2016

Krājumi, utt. 29

Izejvielas un palīgmateriāli

Nepabeigtie ražojumi

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Avansa maksājumi piegādātājiem

162 402

85

100 039

179

154 004

83

146 249

645

262 705 300 981

Debitori

Debitoru parādi – tirdzniecība

Saistīto sabiedrību parādi

Esošie nodokļu aktīvi

Citi debitori

Avansā samaksātie izdevumi un uzkrātie ienākumi

213 549

3

2 308

10 179

7 359

198 384

31

3 793

11 189

7 812

30

233 398 221 209

Nauda un tās ekvivalenti

Nauda un tās ekvivalenti 27 626 20 216

27 626 20 216

Kopā apgrozāmie līdzekļi 523 729 542 406

KOPĀ AKTĪVI 943 153 921 231

Konsolidētā bilance (Summas tūkstošos SEK)
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PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

Pašu kapitāls Piezīmes 2016-06-30 2015-06-30

31

Pamatkapitāls

Krājumi

Nesadalītā peļņa, ieskaitot gada neto peļņu

18 102

82 860

368 401

18 102

113 593

240 602

Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes uzņēmuma akcionāriem 469 363 372 297

Mazākuma līdzdalība 11 614 12 923

Kapitāls kopā 480 977 385 220

Uzkrājumi

Uzkrājumi pensijām un līdzīgas saistības

Atliktā nodokļa saistības

16

27 736

27 752

20

42 701

42 721
27

Neapgrozāmās saistības 33

Saistības pret kredītiestādēm

Citas saistības

52 577

10 379

123 392

9 967

62 956 133 359

Esošās saistības

Saistības pret kredītiestādēm
Bankas kredīta pārsniegšana
Parādi kreditoriem
Parādi saistītajām sabiedrībām
Esošās nodokļu saistības
Citas īstermiņa saistības
Uzkrātās saistības un atliktie ienākumi

345

104 650

88 810

664

12 251

74 845

89 903

18 568

118 061

79 351

212

9 454

62 920

71 365

34

35

371 468 359 931

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS 943 153 921 231

Ieķīlātie aktīvi 2016-06-30 2015-06-30

Par pašu saistībām un uzkrājumiem

Īpašuma ķīlas

Ieķīlātie aktīvi

48 109

3 024
131 111

3 131

51 133 134 242

Citas ķīlas un drošības naudas Nav Nav

Kopējie ieķīlātie aktīvi 51 133 134 242

Iespējamās saistības

Garantijas 4 465 8 497

4 465 8 497

Konsolidētā bilance (Summas tūkstošos SEK)
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Pamatdarbība Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Peļņa pēc atskaitījumiem

Korekcijas bezskaidras naudas darījumiem, utt.

36

38

152 764

-17 933

13 130

68 377

134 831 81 507

Samaksātais ienākuma nodoklis -16 353 -10 711

Naudas plūsma no pamatdarbības pirms darba kapitāla
izmaiņām 118 478 70 796

Naudas plūsma no darba kapitāla izmaiņām

Krājumu pieaugums (-)/ samazinājums (+)

Esošo parādu kreditoriem pieaugums (-)/ samazinājums (+)

Esošo saistību pieaugums (-)/ samazinājums (+)

38 276

-14 999

44 655

-20 231

-24 867

-2 507

Naudas plūsma no pamatdarbības 186 410 23 191

Ieguldījumi

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma iegāde

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma pārdošana

Nemateriālie ieguldījumi

Neto aktīvu/ darbības pārdošana, neto likviditāte

Finanšu aktīvu iegāde

Finanšu aktīvu pārdošana

-113 398

113

-

65 761

-

1 277

-39 913

40

-129

-

-3 164

51 283

38

Naudas plūsma no ieguldījumiem -46 247 8 117

Finanšu darbība

Aizdevumu atmaksa

Mazākuma daļu iegāde

Daļu izpirkšana novirzot mātes uzņēmuma dalībniekiem

Mātes uzņēmuma dalībniekiem izmaksātās dividendes

Mazākuma dalībniekiem izmaksātās dividendes

-102 037

-3 541

-9 353

-15 387

-2 471

-18 227

-6 322

-

-15 387

-2 451

Naudas plūsma no finanšu darbībām -132 789 -42 387

Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Gada naudas plūsma

Nauda un tās ekvivalenti gada sākumā

Valūtas svārstības naudā un tās ekvivalentos

7 374

20 216

36

-11 079

31 181

114

Nauda un tās ekvivalenti gada beigās 37 27 626 20 216

Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Neto apgrozījums 3 11 606 11 849

11 606 11 849

Saimnieciskās darbības izmaksas

Pārējie ārējie izdevumi

Darbinieku pabalstu izmaksas

5 -5 417

-15 400

-6 072

-11 708

Saimnieciskās darbības zaudējumi 9 -9 211 -5 931

Peļņa no finanšu darbībām

Peļņa no dalības meitas uzņēmumos

Procentu ienākumi un līdzīgi ienākumi

Procentu izdevumi un līdzīgi izdevumi

10 97 913

9 874

-6 472

1 188

11 332

-9 408

Peļņa pēc finanšu darbībām 92 104 -2 819

Apropriācijas

Grupas iemaksas, saņemtas

Grupas iemaksas, veiktas

Apropriācijas, citas

69 235

-1 287

-2 000

37 210

-920

-13

Peļņa pirms nodokļa 158 052 33 471

Gada peļņas nodoklis 14 -13 330 -7 151

Gada neto peļņa 144 722 26 320

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats (Summas tūkstošos SEK)

Ienākumu aprēķins – mātes uzņēmums (summa tūkstošos SEK)
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AKTĪVI

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi Piezīmes 2016-06-30 2015-06-30

Nemateriālās vērtības 17 – –

– –

Īpašumi, iekārtas un aprīkojums

Iekārtas, rīki, armatūra un piederumi 21 50 50

50 50

Finanšu aktīvi

Dalība grupas uzņēmumos

Grupas uzņēmumu debitoru parādi

23

24
235 017

208 840

278 844

38 675

443 857 317 519

Kopā nemateriālie ieguldījumi 443 907 317 569

Apgrozāmie līdzekļi

Debitori

Saistīto sabiedrību parādi

Citi debitori

Avansā samaksātie izdevumi un uzkrātie ienākumi

123 035

1

322

140 447

216

24430

123 358 140 907

Nauda un tās ekvivalenti

Nauda un tās ekvivalenti 291 285

291 285

Kopā apgrozāmie līdzekļi 123 649 141 192

KOPĀ AKTĪVI 567 556 458 761

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS Piezīmes 2016-06-30 2015-06-30

Pašu kapitāls 31

Ierobežotais pašu kapitāls

Pamatkapitāls (882 018 daļas)

Dibinātie krājumi

18 102

4 060

18 102

4 060

22 162 22 162

Neierobežotais pašu kapitāls

Novirzītā peļņa

Gada neto peļņa

236 151

144 722

234 571

26 320

380 873 260 891

403 035 283 053

Neapliekamie krājumi

Nodokļa uzkrājumu rezerves 32 20 000 18 000

20 000 18 000

Neapgrozāmās saistības 33

Saistības pret kredītiestādēm – 13 000

– 13 000

Esošās saistības

Saistības pret kredītiestādēm

Bankas kredīta pārsniegšana

Parādi kreditoriem

Parādi saistītajām sabiedrībām

Esošās nodokļu saistības

Citas īstermiņa saistības

Uzkrātās saistības un atliktie ienākumi

–

99 638

392

24 211

5 148

10 019

5 113

18 141

112 038

192

6 098

4 384

218

3 637

34

35

144 521 144 708

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS 567 556 458 761

Bilance – mātes uzņēmums (Summas tūkstošos SEK) Bilance – mātes uzņēmums (Summas tūkstošos SEK)
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Pamatdarbība Piezīmes 2015/2016 2014/2015

Peļņa pēc atskaitījumiem

Korekcijas bezskaidras naudas darījumiem, utt.

36 92 104

-90 443

-2 819

10 000

1 661 7 181

Samaksātais ienākuma nodoklis -12 566 -4 621

Naudas plūsma no pamatdarbības pirms darba kapitāla

izmaiņām -10 905 2 560

Naudas plūsma no darba kapitāla izmaiņām

Esošo parādu kreditoriem pieaugums (-)/ samazinājums (+)

Esošo saistību pieaugums (-)/ samazinājums (+)

579 34 982

Naudas plūsma no pamatdarbības -8 307 36 883

Ieķīlātie aktīvi un nosacītās saistības – mātes uzņēmums 2016-06-30 2015-06-30

Ieķīlātie aktīvi nav nav

Nosacītās saistības

Garantijas grupas uzņēmumiem 52 113 110 777

52 113 110 777

Ieguldījumi 2015/2016 2014/2015

Filiāļu iegāde (ieskaitot mazākuma daļas)

Finanšu aktīvu iegāde (ieskaitot grupas kontus)

Finanšu aktīvu pārdošana

-3 542

-95 546

67 000

-6 322

-58 195

50 000

Naudas plūsma no ieguldījumiem -32 088 -14 517

Finanšu darbība

Finanšu saistību izmaiņas

Saņemtie grupas ieguldījumi

Izmaksātie grupas ieguldījumi

Aizdevumu atmaksa

Mātes uzņēmuma dalībniekiem izmaksātās dividendes

19 498

37 210

-920

-102 037

-15 387

-33 285

26 306

–

-18 227

-15 387

Naudas plūsma no finanšu darbībām 40 401 -22 366

Gada naudas plūsma 6 –

Nauda un tās ekvivalenti gada sākumā 285 285

Nauda un tās ekvivalenti gada beigās 37 291 285

Naudas plūsmas pārskats – mātes uzņēmums (Summas tūkstošos SEK)

Ieķīlātie aktīvi un nosacītās saistības – mātes uzņēmums
(summas tūkstošos SEK)

Naudas plūsmas pārskats – mātes uzņēmums
(Summas tūkstošos SEK)
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PIEZĪMES (summas ir norādītas tūkstošos SEK, ja nav noteikts citādi)

Piezīme 1.

Grāmatvedības principi

Mātes uzņēmums piemēro tos pašus grāmatvedības principus, 

ko grupa kopumā, izņemot tos punktus, kas ir aprakstīti zemāk, 

sadaļā “Mātes uzņēmuma grāmatvedības principi”.

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Likumu par Gada 

pārskatiem un saskaņā ar Zviedrijas Grāmatvedības standartu 

pārvaldes grāmatvedības principiem BFNAR 2012:1 Gada 

pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (K3).

Aktīvi un pasīvi ir novērtēti pēc iegādes vērtības, ja 

vien nav noteikts citādi.

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi ir aprēķināti par iegādes vērtību, 

atrēķinot aprēķināto amortizāciju un vērtības samazinājumu. 

Iegādes vērtība papildu iegādes cenai ietver pārējos izdevumus, 

kas ir tieši attiecināmi uz iegādi. Izdevumi, kas ir saistīti ar iekšēji 

radītajām nemateriālajām vērtībām un zīmoliem, ir norādīti 

peļņas/ zaudējumu aprēķinā kā izdevumi, kad tie reāli ir fiksēti.

Amortizācijas

Amortizācija ir veidota lineāri pār aktīva aprēķināto lietderīgo 

izmantošanas laiku. Nolietojums ir uzskatāms par izdevumu 

peļņas zaudējumu aprēķinā.

Lietderīgais izmantošanas laiks

Iegādātie nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 5 gadi

Īres tiesības 33 gadi

Nemateriālās vērtības 5 gadi

Īres tiesības tiek amortizētas saskaņā ar līguma noteikumiem.

Īpašums, iekārtas un aprīkojums 

Īpašums, iekārtas un aprīkojums ir aprēķināts par tā iegādes 

maksu, atrēķinot nolietojumu un vērtības samazinājumu pēc 

pārvērtēšanas regulējuma. Iegādes vērtība papildu iegādes 

cenai ietver citus izdevumus, kas ir tieši attiecināmi uz iegādi.

Izdevumi par uzstādīšanu, noņemšanu vai novietnes 

atjaunošanu ir iekļauti iegādes vērtībā.

Papildu izdevumi

Papildu izdevumi, kas atbilst aktīvu kritērijiem, ir iekļauti aktīvu 

summā. Izdevumi par veicamajiem apkopes un 

remontdarbiem ir uzskatāmi par izdevumiem, kad tie rodas.

Nolietojums

Nolietojums tiek aprēķināts lineāri attiecībā uz aktīva 

aprēķināto lietderīgās izmantošanas laiku, jo tas atspoguļo 

sagaidāmo aktīva turpmāko ekonomisko ieguvumu 

izmantošanu. Nolietojums ir uzskatāms par izdevumiem 

peļņas/ zaudējumu aprēķinā.

Lietderīgais izmantošanas laiks

Ēkas 10-100 gadi

Citu īpašumu izdevumi 7 gadi

Iekārtas un mašīnas 3 – 15 gadi

Aprīkojums, rīki, armatūra un piederumi 3 – 15 gadi

Ēkām, iekārtām un mašīnām nozīmīgo sastāvdaļu 

lietderīgā izmantošanas laika atšķirības ir novērtētas 

kā būtiskas.

Ēkas sastāv no vairākām sastāvdaļām ar dažādu lietderīgo 

izmantošanas laiku. Galvenās sastāvdaļas ir pašas celtnes 

un zeme. Par zemes sastāvdaļu nolietojums netiek veidots, 

jo zemes lietderīgais izmantošanas laiks ir uzskatāms par 

nenovērtējamu. Celtnes sastāv no vairākām sastāvdaļām, 

un to lietderīgais izmantošanas laiks var būtiski atšķirties.

Ir identificētas šādas galvenās sastāvdaļu grupas, kuras ir 

ēku nolietojuma aprēķināšanas pamatā:

Karkass 80-100 gadi

Karkasa papildinājumu, iekšējās sienas, utt. 20-40 gadi

Instalācijas, apkure, elektrotīkli, santehnika, ventilācija, utt. 20-40 gadi

Ārējā apdare, fasāde, jumti, utt. 20-30 gadi

Iekšējā apdare, iekārtas, utt. 10-15 gadi

Vērtības samazinājums – īpašums, iekārtas, 

aprīkojums, nemateriālās vērtības un grupas 

uzņēmumu daļas

Katrā slēguma datumā tiek novērtēta pazīme, ja aktīva vērtība 

ir zemāka par nesto vērtību. Ja ir veikta norāde, tiek 

aprēķināta aktīva atlīdzināmā summa.

Atlīdzināmā summa ir augstākā patiesā vērtība, par kuru 

ir iespējams pārdot, un lietojamā vērtība. Aprēķinot lietojamo 

vērtību, tiek noteikta nākotnē sagaidāmā naudas plūsma, ko 

radītu aktīvs esošajā darbībā, un, atbrīvojoties no tā, vērtība 

tiek samazināta par esošo vērtību. Samazinājuma likme ir 

noteikta par summu pirms nodokļu nomaksas un atspoguļo 

naudas laika vērtības tirgus novērtējumu un uz aktīvu 

attiecināmos riskus. Iepriekšējie samazinājumi tiek atgriezti 

tikai tad, ja ir izmainījušies pēdējo samazinājumu 

aprēķinu iemesli.
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Līzings

Visi līzinga līgumi ir finanšu vai operatīvā līzinga līgumi. 

Finanšu līzinga līgumi ir tādi, kur nozīmīgi riski un labumi, 

kas ir saistīti ar aktīva īpašumtiesībām, tiek nodoti no 

iznomātāja nomniekam. Operatīvais līzings ir tāds līgums, 

kas nav finanšu līzings.

Finanšu līzinga līgumi, kur grupa ir nomnieks

Tiesības un pienākumi saskaņā ar finanšu līzinga līgumiem 

ir uzskatāmi par aktīviem un pasīviem bilancē. Sākuma 

ziņojumā aktīvu un pasīvu vērtība ir zemākā aktīva reālā 

vērtība un minimālās nomas maksas esošā vērtība. 

Izdevumi, kas ir tiešā veidā attiecināmi uz vienošanos, 

palielina aktīva vērtību.

Pēc sākotnējā aprēķina, minimālās līzinga izmaksas ir 

aprēķinātas uz parāda procentiem saskaņā ar efektīvu 

procentu metodi. Mainīgās izmaksas tiek aprēķinātas par 

tiem izdevumiem finanšu gadā, kas ir radušās.

Amortizācija tiek aprēķināta par nomātā aktīva lietderīgo 

lietošanas laiku (nomas termiņu).

Operatīvā līzinga līgumi, kur uzņēmums vai grupa 

ir nomnieks

Līzinga izmaksas saskaņā ar operatīvā līzinga līgumiem, 

kas ietver palielinātu pirmo iemaksu, bet izslēdz izdevumus 

par pakalpojumu, kā apdrošināšanu un apkopes, tiek 

aprēķinātas kā izdevumi lineāri līzinga periodā.

Finanšu līzinga līgumi, kur grupa ir iznomātājs

Sākotnējā uzskaites iespējā parāds tiek aprēķināts par 

atbilstošu neto investīciju līzinga līgumā. Izdevumi, kas 

ir tieši saistīti ar finanšu līzinga līgumu, ir aprēķināti par 

līzinga periodu. Pēc sākotnējā aprēķina iespējas finanšu 

ienākums ir aprēķināts līzinga periodā.

Operatīvā līzinga līgumi, kur uzņēmums vai grupa 

ir iznomātājs

Līzinga izmaksas saskaņā ar operatīvā līzinga līgumiem, 

ietver pirmo iemaksu, bet izslēdz izdevumus par 

pakalpojumu, kā apdrošināšanu un apkopes, un tiek 

aprēķinātas kā izdevumi lineāri līzinga periodā.

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūtas naudas vienības ir pārrēķināta pēc valūtas 

bilances sastādīšanas dienā. Vienības, kas neietver skaidu 

naudu, netiek pārrēķinātas, tā vietā tās tiek aprēķinātas 

pēc likmes iegādes dienā.

Atšķirības ārvalstu valūtās, kas rodas sakarā ar naudas 

vienību izdošanu vai naudas pārrēķināšanu, tiek norādītas 

peļņas un zaudējumu aprēķinā par to finanšu gadu, 

kurā tās rodas.

Neto investīcijas

Valūtas maiņas kursa atšķirības, kas ir attiecināmas uz 

skaidru naudu, un ir daļa no neto investīcijām ārvalstu 

darījumos un tiek aprēķinātas iegādes vērtībā, ir aprēķinātas 

kā atsevišķa vienība tieši konsolidēto pārskatu kapitālā.

Ārvalstu darījumu pārrēķināšana

Aktīvi un pasīvi, kas ietver nemateriālās vērtības un citus 

grupas atlikumus un nenovērtētās daļas, ir pārveidoti 

atbilstošā vērtībā par likmi, kas ir spēkā slēgšanas dienā. 

Ienākumi un izdevumi ir pārveidoti pēc dienas kursa katrā 

darījuma veikšanas dienā, ja vien netiek izmantots maiņas 

kurss, kas norāda aptuveno reālo vērtību (vidējais kurss). 

Pārrēķināšanas starpība, kas rodas pārrēķināšanas 

rezultātā, tiek tiešā veidā noņemts no kapitāla. Radītā 

maiņas starpība, kas rodas no nepilnībā piederošas 

darbības pārrēķināšanas, tiek apkopots un norādīts kā 

daļa no mazākuma procenta.

Krājumi

Krājumi ir norādīti par zemāko no iegādes vērtībām un neto 

realizējamo vērtību. Tādēļ tiek apsvērti novecošanas riski. 

Iegādes vērtība tiek aprēķināta pēc FIFO principa. Iegādes 

vērtība sastāv no izdevumiem par preču nogādi uz to esošo 

vietu un stāvokli, izņemot iegādes izmaksas.

Pašu ražošanā esošajām un pabeigtajām precēm iegādes 

vērtība sastāv no tiešajām ražošanas izmaksām un netiešajām 

izmaksām, kas sastāda vairāk, nekā nenozīmīgu kopējo 

ražošanas izdevumu daļu (vai summu, kas ir lielāka par 

nenozīmīgo summu). Aprēķināšanā ir ņemti vērā apsvērumi 

par normālu kapacitātes izmantošanu.

Finanšu kapitāls un saistības

Finanšu kapitāls un saistības tiek aprēķinātas saskaņā 

ar BFNAR 2012:1, 11. nodaļu (finanšu instrumenti ir 

novērtēti pēc iegādes cenas).

Bilances aprēķināšana un atšķiršana

Finanšu aktīvi vai finanšu saistības bilancē ir norādītas, 

kad Uzņēmums kļūst par daļu no rīka līgumsaistībām. 

Finanšu aktīvi tiek atšķirti, kad līgumiskās tiesības uz naudas 

plūsmu no aktīviem ir beigušās vai ir noslēgtas. Tas pats 

tiek piemērots, kad riski un guvumi, kas saistīti ar holdingu, 

tiek nodoti citai pusei un Uzņēmumam nepieder kontrole pār 

finanšu līdzekļiem. Finanšu saistības tiek atšķirti no bilances, 

kad līgumsaistības ir izpildītas vai izbeigušās.
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Finanšu aktīvu novērtēšana

Finanšu aktīvi pirmajā to atzīšanas dienā tiek novērtēti pēc

to iegādes maksas, ieskaitot iespējamos darījuma izdevumus, 

kas ir tiešā veidā attiecināmi uz aktīva iegādi.

Finanšu aktīvi pēc to pirmās atzīšanas dienas tiek novērtēti 

ar zemāko iegādes maksu un neto pārdošanas cenu bilances 

sastādīšanas dienā.

Debitoru parādi un citi parādi, kas veido apgrozāmos aktīvus, 

tiek novērtēti individuāli par summu, kādu par tiem varētu 

saņemt.

Finanšu ilgtermiņa aktīvi pēc pirmā atzīšanas datuma ir 

novērtēti par to iegādes cenu, atrēķinot iespējamo 

pasliktināšanos un pievienojot potenciālo pārvērtēšanu.

Finanšu aktīvi, kas ietver procentus, tiek novērtēti par 

amortizācijas likmi, piemērojot spēkā esošo procentu likmes 

metodi.

Izvērtējot zemāko iegādes maksu vai reālo vērtību un 

izvērtējot pasliktinājuma iespējas, grupas finanšu rīki, kas 

tiek uzturēti diversifikācijai, tiek uztverti kā investīciju portfelis 

un tādēļ novērtēti, kā viena vienība.

Atvasinātie instrumenti, kas veido finanšu aktīvus un par 

kuriem netiek piemērota risku ierobežojošo darījumu 

grāmatvedība (skatīt zemāk), pēc pirmās atzīšanas tiek 

novērtēti par zemāko iegādes cenu un neto pārdošanas 

cenu bilances datumā.

Finanšu saistību novērtēšana

Ilgtermiņa finanšu saistības tiek novērtētas par amortizētu 

cenu. Izdevumi, kas ir tieši attiecināmi uz aizņēmumiem, 

tiek koriģēti aizdevumu iegādes vērtībā un tad pieskaņoti 

īpašam periodam, kurā tiek izmantota efektīvā procentu 

likmes metode. Īstermiņa saistības ir aprēķinātas par 

iegādes cenu.

Atvasinātie instrumenti ar negatīvu vērtību un tie, kuriem 

risku ierobežojošo darījumu grāmatvedība netiek piemērota 

(skatīt zemāk), tiek aprēķināta kā finanšu saistības un tiek

novērtēta par summu, kas uzņēmumam ir izdevīgāks, ja 

saistības ir noslēgtas vai nodotas bilances sastādīšanas 

dienā.

Risku ierobežojošo darījumu grāmatvedība

Risku ierobežojošo darījumu grāmatvedība netiek 

pielietota mātes uzņēmumam vai grupai.

Kompensācija darbiniekiem

Kompensācija darbiniekiem pēc nodarbinātības 

pārtraukšanas

Klasifikācija

Kompensāciju plāni pēc nodarbinātības pārtraukšanas ir 

klasificēts vai nu kā ieguldījumu plāni vai kā noteiktie 

bonusu plāni.

Par noteiktiem ieguldījumu plāniem noteiktās maksas tiek 

maksātas citiem uzņēmumiem, parasti apdrošināšanas 

uzņēmumiem, un Uzņēmumam nav nekādu pienākumu 

pret darbiniekiem, kuriem šīs maksas tiek maksātas. 

Darbinieku atalgojuma apmērs pēc nodarbinātības

pārtraukšanas ir atkarīgs no tām maksām, kas ir iemaksātas, 

un kapitāla atdevi par šīm iemaksām.

Noteiktiem bonusu plāniem grupai ir pienākums nodrošināt 

tādu kompensāciju, par kuru ir vienojušies esošie un 

iepriekšējie darbinieki. Uzņēmums uzskata, ka visos 

materiālajos aspektos kompensāciju risks ir augstāks, 

nekā sagaidāmais (aktuārrisks) un aktīvu atdeves risks 

atšķiras no gaidām (investīciju risks). Investīciju risks arī 

pastāv, ja aktīvi tiek nodoti citam uzņēmumam.

Noteiktie bonusu plāni

Uzņēmums ir izvēlējies piemērot vienkāršus noteikumus, 

kas ir norādīti BFNAR 2012:1.

Gadījumos, kad noteikti bonusu plāni tiek finansēti mūsu 

pašu vadībā, pensiju saistības tiek aprēķinātas par summu, 

kas tiek saņemta no uzņēmuma, kas nodrošina informāciju.

Pensiju iemaksas grupas ārvalstu filiālēs tiek aprēķinātas 

tādā pašā veidā kā ārvalstu filiālēs.

Kompensācija pēc uzteikuma

Kompensācija pēc uzteikuma tādā apmērā, kādā kompensācija 

nenes Uzņēmumam nekādus nākotnes finanšu labumus, ir 

uzskatāms tikai par saistībām un izdevumiem, ja uzņēmumam 

ir juridisks vai neformāls pienākums:

a) Priekšlaicīgi uzsakot darbu darbiniekam vai darbinieku 

grupai, vai

b) Izmaksāt kompensāciju uzteikuma gadījumā noslēdzot 

vienošanos.

Kompensācija pēc nodarbinātības pārtraukšanas tiek 

aprēķināta tikai tad, ja Sabiedrībai ir detalizēts 

uzteikuma/ atbrīvošanas plāns un tai nav nekādu objektīvi 

pamatotu iemeslu to neievērot.

Nodokļi

Nodoklis par gada peļņu peļņas/ zaudējumu aprēķinā 

sastāv no esošā nodokļa un atliktā nodokļa. Esošais nodoklis 

ir ienākuma nodoklis par šo finanšu gadu, kas tiek atspoguļots 

gada apliekamajā periodā un daļa no iepriekšējā finanšu gada 

ienākuma nodokļa, kas nav bijis aprēķināts. Atliktais nodoklis 

ir ienākuma nodoklis no apliekamās peļņas daļas, kas attiecas 

uz nākamo finanšu gadu sakarā ar iepriekšējiem darījumiem 

vai notikumiem.
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Noteiktie ieguldījumu plāni

Iemaksas par noteiktajiem ieguldījumu plāniem ir atzītas 

kā izdevumi. Neveiktās iemaksās ir aprēķinātas kā saistības.



Atliktā nodokļa saistības ir attiecināmas uz visām ar nodokli 

apliekamajām pagaidu atšķirībām, taču ne ar nodokli 

apliekamajām pagaidu atšķirībām, kas ir attiecināmas uz 

sākotnēji atzītajām nemateriālajām vērtībā. Atliktā nodokļa 

aktīvi ir attiecināmi uz pagaidu atšķirībām ar nodokļu atlaidi 

un nākotnē iespējamu ar nodokli apliekamu zaudējumu, kas ir 

novirzīts uz nākamajiem periodiem. Izvērtēšana ir balstīta uz 

ieņēmumu summām par atbilstošo aktīvu vai saistībām, kuras 

ir plānots atgūt vai izlīdzināt. Summas ir balstītas uz nodokļu 

likmēm un nodokļu likumdošanu, kas ir noteikta uz bilances 

sastādīšanas dienu un nav aprēķināta tās esošajā vērtībā.

Atliktā nodokļa saistības vai atliktā nodokļa aktīvi nevar tikt 

attiecināti uz pagaidu atšķirībām, kas nav attiecināmas uz 

nenodoto peļņu no ārvalstu filiālēm, nodaļām, saistītajiem 

uzņēmumiem vai vienoti kontrolētajiem uzņēmumiem, ar 

nosacījumu, ka nav acīmredzams, kas pagaidu atšķirības tiks 

mainītas paredzamā nākotnē.

Atliktā nodokļa saistības, kas izriet sakarā ar pilnīgu daļu 

ieguvi, tiek novērtētas to esošajā vērtībā, ja atliktā nodokļa 

saistību vērtība ir būtiska darījuma daļa un ir dokumentētas 

attiecības starp pirkuma cenu un pircēja atliktā nodokļa 

saistību novērtējumu. Pilnīga daļu ieguve ir uzņēmuma daļu 

ieguve, kur galvenie fiksētie aktīvi ir ēkas un zeme un, kur 

pirkuma cena ir gandrīz ekskluzīvi attiecināma uz aktīvu ar 

īpašuma ķīlu atskaitīšanu un atlikto nodokli.

Atliktā nodokļa aktīvi ir novērtēti par tādu summu, kas ir 

visdrīzāk atgūstama, pamatojoties uz esošo un nākotnes 

peļņu, kas ir apliekama ar nodokli. Novērtējums ir pārskatīts 

katras bilances sastādīšanas datumā.

Konsolidētajos kontos ar nodokli neapliktās rezerves tiek 

sadalītas atliktajā nodoklī un kapitālā.

Krājumi

Krājumi tiek norādīti bilancē, kad uzņēmumam ir ar likumu 

noteikti vai brīvprātīgi pienākumi tos veidot, sakarā ar radušies 

notikumiem, un ir iespējams, ka resursu plūsma ir nepieciešama, 

lai nodrošinātu kādu saistību uzpildi un var tikt veikts 

ticams daudzuma novērtējums.

Pirmajā pārskata datumā krājumi ir aprēķināti to labākajā 

novērtējuma summā, kas ir nepieciešama, lai izpildītu 

saistības uz bilances sastādīšanas datumu. Krājumi tiek 

pārskatīti katrā bilances sastādīšanas datumā.

Nejaušās saistības

Par nejaušām saistībām ir uzskatāmi atklājumi tieši pēc 

bilances sastādīšanas, kad:

- Rodas vai zūd iespējamās saistības, kas ir attiecināmas uz 

iepriekšējo periodu notikumiem un kuru esamību apliecina 

viens vai vairāki nenoteikti gadījumi, kas nav uzņēmuma 

kontroles sfērā, vai

- Pastāv esošas saistības iepriekšējo notikumu sakarā, taču 

tie nav ne saistības, ne krājumi, jo nav iespējams, ka resursu 

plūsma būs nepieciešama, lai noregulētu saistības, vai 

saistību apmēru nav iespējams izvērtēt ar pietiekamu ticamību.

Peļņa

Finanšu guvumu plūsma, ko Sabiedrība saņem vai saņems 

savā labā, ir uzskatāms par peļņu. 

Peļņa ir novērtēta pēc tā patiesās vērtības, kas ir saņemta 

vai tiks saņemta ar samazinātas vērtības atrēķināšanu.

Preču pārdošana

Preču pārdošanas gadījumā peļņa ir attiecināma piegādes brīdī.

Pakalpojumu līgumi – esošie konti

Par peļņu no ilgstošajiem līgumiem ir uzskatāma peļņa, 

kas ir tiešā veidā saistīta ar veikto darbu un piegādātajiem 

un patērētajiem materiāliem.

Pakalpojumu līgums – fiksēta cena

Ienākumi un izdevumi, kas rodas no saistībām par fiksētu 

cenu, ir uzskatāmi par ienākumiem un izdevumiem, kas 

aprēķināti ar procentu aprēķināšanas metodi bilances 

sastādīšanas dienā.

Procenti, honorāri un dividendes

Peļņa ir konstatējama, kad ar darījumiem saistītie eko

nomiskie labumi iespējams ieplūst grupā un ienākumi var 

Tikt ticami novērtēti.

Par procentiem ir uzskatāmi ienākumi, kas ir aprēķināti, 

izmantojot efektīvo procentu likmes metodi.

Par dividendēm ir uzskatāmas nodrošinātās īpašnieku 

tiesības saņemt maksājumu. 

Valsts atbalsts

Valsts atbalsts, kas nav saistīts ar nākotnes izpildes 

pieprasījumu, ir aprēķināts, kā peļņa, kad tiek izpildīti 

nosacījumi valsts atbalsta saņemšanai. Valsts atbalsts, kas 

ir apvienots ar nākotnes izpildes pieprasījumu, ir uzskatāms 

par peļņu, kad tiek veikta izpilde. Ja atbalsts ir saņemts, pirms 

tiek izpildīti nosacījumi, lai atzītu atbalstu kā peļņu, tad 

atbalsts ir uzskatāms par saistībām.

Uzskaite atbalstam, kas saistīts ar ilgtermiņa aktīviem

Valsts atbalsts, kas ir saistīts ar ilgtermiņa aktīviem ir uzskaitīti 

bilancē, samazinot aktīvu summu.
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Konsolidētie konti

Filiāles

Filiāles ir uzņēmumi, kurā mātes uzņēmumiem tiešā vai netiešā 

veidā ir vairāk nekā 50 % no balsstiesībām vai citādi ir 

kontrolējošā ietekme. Kontrolējošā ietekme nozīmē tiesības 

veidot uzņēmumu finanšu un operatīvās stratēģijas, lai gūtu 

ekonomisko guvumu. Biznesa iegādes aprēķināšana ir balstīta 

uz vienotības skatiem. Tas nozīmē, ka iegādes analīze ir 

veidota brīdī, kad tas, kurš iegādājas, iegūst kontrolējošos 

ietekmi. No tā brīža pircējs un iegādātā vienība ir uzskatāmi 

par vienu grāmatvedības vienību. Šī vienotības skata 

piemērošana tāpat nozīmē, ka visi aktīvi, ieskaitot nemateriālās 

vērtības), saistības, peļņu un izdevumus, ir aprēķināti, 

kā vienots vesels piederošajā filiālē.

Filiāles iegādes cena tiek aprēķināta par kopējo reālo iegādes 

vērtību iegādes brīdī, kas ir samaksāta par aktīvu ar papildu 

radušies un pārņemtajām saistībām un izdotajiem kapitāla 

dokumentiem un iespējamo papildu iegādes cenu.

Iegādes analīze nosaka patieso vērtību, ar dažiem 

izņēmumiem, iegādes dienā iegādātajiem, identificējamajiem 

aktīviem, pārņemtajām saistībām un mazākuma procentiem. 

Mazākuma procenti tiek novērtēti par patieso vērtību iegādes 

brīdī. No iegādes datuma iegādātā uzņēmuma ienākumi,

izdevumi, identificējamie aktīvi un saistības un iespējamās 

nemateriālās vērtības tiek iekļautas konsolidētajos kontos.

Nemateriālās vērtības

Grupas nemateriālās vērtības rodas, kas iegādes izdevumi 

filiāļu dalībnieku iegādē pārsniedz noteikto vērtību par 

uzņēmuma iegādi, kas norādīts neto aktīvos iegādes 

analīzē. Nemateriālās vērtības tiek aprēķinātas par iegādes 

vērtību, atskaitot amortizāciju un iespējamo vērtības 

samazināšanos.

Izmaiņas iesaistītajās daļās

Papildu daļu iegāde sabiedrībās, kas jau ir filiāles, nerada 

jaunu iegādes analīzi, jo mātes uzņēmumam jau ir 

kontrolējoša ietekme. Tā kā izmaiņas dalībā uzņēmumā, 

kas jau ir filiāle, ir tikai darījums starp īpašniekiem, netiek 

veidots nekāds peļņas/ zaudējumu aprēķins ienākumu 

pārskatā. Darījuma rezultāts tiek aprēķināts tikai par kapitālu.

Iegādājoties papildu daļas uzņēmumā, kas nozīmē, ka 

uzņēmums kļūst ar filiāli, tiek veidota iegādes analīze. 

Jau piederošās daļas ir uzskatāmas par pārdotām, kad 

piederošās daļas, aprēķinātas kā starpība starp tirgus vērtību 

un grupas bilances vērtību, tiks uzskaitītas konsolidētajā 

peļņas pārskatā.

Kad dalība filiālē tiek pārtraukta vai kontrolējošā ietekme 

vairs nav spēkā, aktīvi tiek norādīti kā pārdoti konsolidētajā 

pārskatā. Peļņas un zaudējumu aprēķins tiks paskaidrots 

konsolidētajā ienākumu pārskatā. Ja ir palikušas jebkādas 

daļas pēc kontrolējošās ietekmes zaudēšanas, tās tiks 

aprēķinātas par to patieso vērtību iegādes brīdī un par 

iegādes izmaksām.

Darījumu izdalīšana starp grupas uzņēmumiem

Grupas ietvaros debitoru parādi un saistības, ienākumi un 

izdevumi, nerealizētā peļņa vai zaudējumi, kas ir radušies 

no darījumiem starp grupas uzņēmumiem, tiek izdalīti 

atsevišķi.

Grāmatvedības principi mātes uzņēmumā

Grāmatvedības principi mātes uzņēmumā tiek noteikti 

saskaņā ar grāmatvedības principiem grupas konsolidētajos 

pārskatos (skatīt iepriekš), izņemot šādus gadījumus.

Noma

Par finanšu nomas līgumiem tiek uzskatīti esošie nomas 

līgumi mātes uzņēmumā.

Ārvalstu valūtas

Ārvalstu valūta attiecas uz naudas vienībām un ir daļa no 

mātes uzņēmuma neto ieguldījumiem ārvalstu darījumos un 

ir aprēķināta to iegādes cenā, kas ir atspoguļots ienākumu 

pārskatā, ja atšķirības ir radušās mātes uzņēmumam.

Daļas filiālēs

Dalība filiālē ir aprēķināta par tās iegādes cenu, atrēķinot 

radušos vērtības samazinājumus. Iegāde bez pirkuma cenas 

ietver arī tiešos, ar iegādi saistītos izdevumus.

Nodokļi

Mātes uzņēmumā atliktais nodoklis, kas attiecas uz 

neskartajiem krājumiem, nav nodalīts atsevišķi šajos pārskatos.

Grupas iemaksas un dalībnieku iemaksas

Grupas saņemtās/ veiktās iemaksas ir atzītas kā līdzekļu 

piešķiršana ienākumu pārskatā. Grupas saņemtās/ veiktās 

iemaksas ietekmē uzņēmuma esošo nodokli.

Dalībnieku iemaksas, kas ir veiktas, neattiecinot uz jaunām 

daļām vai citiem kapitāla instrumentiem, ir atspoguļota 

bilancē kā daļu bilances vērtība.
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Grupa

Neto pārdošana pēc biznesa segmentiem 2015/2016 2014/2015

Kafija un tēja 1 792 723 1 709 316

1 792 723 1 709 316

Neto pārdošana pēc ģeogrāfiskajiem tirgiem

Zviedrija

Kanāda

Dānija

Norvēģija

Baltija

Somija

Anglija

Pārējā Eiropa

1 003 118

8 591

357 310

82 028

117 001

65 574

146 344

12 757

963 984

-

335 914

86 942

124 864

46 069

138 603

12 940

1 792 723 1 709 316

Mātes uzņēmums

Neto pārdošana pēc biznesa segmentiem 2015/2016 2014/2015

Administratīvie pakalpojumi 11 606 11 849

11 606 11 849

Neto pārdošana pēc ģeogrāfiskajiem tirgiem

Zviedrija

Dānija

Norvēģija

Baltija

Anglija

6 774

834

1 734

700

1 564

7 184

678

1 608

866

1 513

11 606 11 849

Grupa 2015/2016 2014/2015

Valūtas maiņas ieguvumi par darbības debitoru parādiem/ saistībām

Kapitāla peļņa no filiāļu pārdošanas

Citi

14 768

79 121

12 479

23 562

-

8 130

106 368 31 692

Grupa 2015/2016 2014/2015

KPMG (Zviedrijā un ārvalstīs)

Auditēšanas pakalpojumi

Nodokļu konsultēšanas pakalpojumi

Citi pakalpojumi

1 184

212

290

954

105

419

Mātes uzņēmums

KPMG

Auditēšanas pakalpojumi

Nodokļu konsultēšanas pakalpojumi

Citi pakalpojumi

108

163

206

109

99

297

3. piezīme. Neto pārdošanas apjomi pēc ģeogrāfiskajiem 

tirgiem un biznesa segmentiem

4. piezīme. Citi darbības ienākumi

5. piezīme. Audita maksas un izdevumi

2. piezīme. Aprēķini un vērtējumi

Nozīmīgi nākotnes aprēķini vai citi nenoteiktības avoti aprēķinos bilances dienā, kas ietver 

materiālos riskus par nozīmīgiem veikto aktīvu vai saistību summu regulējumiem nākamajā 

finanšu gadā, nav veikti saskaņā ar mūsu vērtējumu.

Auditēšanas pakalpojumi attiecas uz ar likumu noteikto gada pārskata, grāmatvedības, 

Direktoru padomes un izpilddirektoru darbības pārbaudi, kā arī citu darbu izpildi, kas 

Uzņēmuma auditoram ir jāveic, kā arī konsultēšanu un cita veida atbalstu, kas ir nepieciešams 

saskaņā ar pārbaudē konstatētajiem novērojumiem vai šādu citu darba uzdevumu izpildi.

DARBĪBA SKAITĻOSVADĪBAS ZIŅOJUMS

14 NO 29



Vidējais darbinieku skaits 2015/2016

no kuriem

vīrieši 2014/2015

Mātes uzņēmums

Zviedrijā 6 83% 7 71%

Kopā mātes uzņēmumā 6 83% 7 71%

Filiāles

Zviedrija

Dānija

Norvēģija

Latvija

Anglija

165

58

17

49

44

60 %

67 %

59 %

51 %

66 %

156

53

19

51

40

63 %

72 %

55 %

48 %

61 %

Kopā filiālēs 333 61% 319 60%

Kopā grupā 339 61% 326 61%

Atalgojums, cita atlīdzība un sociālās apdrošināšanas izmaksas, ieskaitot pensiju uzkrājumus

2015/2016 2014/2015

Atalgojums

un citas 

atlīdzības

Sociālās

apdr.

iemaksas

Atalgojums 

un citas 

atlīdzības

Sociālās 

apdr.

iemaksas

Mātes uzņēmums 9 087 5 318 7 658 3 850

(no tā pensiju uzkrājums) 1) (1 928) 1) (1 439)

Filiāles 139 818 47 755 133 419 42 886

(no tā pensiju uzkrājums) (16 331) (15 058)

Grupā kopā 148 905 53 073 141 077 46 736

(no tā pensiju uzkrājums) 2) (18 259) 2) (16 497)

Atalgojums un cita veida atlīdzība sadalījumā starp valdes locekļiem u.c., un cietiem 

darbiniekiem

2015/2016 2014/2015

Direktoru 

padome 

un 

izpilddirektors
Citi

darbinieki

Direktoru 

padome 

un 

izpilddirektors
Citi

darbinieki

Mātes uzņēmums 2 886 6 201 3 490 4 168

Filiāles 7 054 132 764 8 829 124 590

Grupā kopā 9 940 138 965 12 319 128 758

6. piezīme. Darbinieku, personāla izmaksas un Direktoru 

padomes atalgojums

2016-06-30

Sieviešu

proporcija

2015-06-30

Vīriešu

proporcija
Dzimuma sadalījums uzņēmuma vadībā

Mātes uzņēmums

Direktoru padome 44% 44%

Cita augstākā vadība 18% 38%

Grupa

Direktoru padome 25% 27%

Cita augstākā vadība 27% 27%

1) No mātes uzņēmuma pensiju uzkrājums 673 tūkstoši EUR (p.y. 649) ir attiecināms uz 

uzņēmuma direktoru padomi un izpilddirektoru. Uzņēmumam nav ārējo pensiju iemaksu 

šajā grupā.

2) No grupas pensiju uzkrājums 1 416 tūkstoši EUR (p.y. 1 337) ir attiecināms uz 

uzņēmuma izpilddirektoru un valdes locekļiem. Uzņēmumam nav ārējo pensiju iemaksu 

šajā grupā.

Atlaišanas pabalsti

Mātes uzņēmumā ir astoņi vadītāji. Gadījumā, ja darba devējs pārtrauc darba attiecības ar 

viņiem, tiek piemērots uzteikuma periods no 3 – 12 mēnešiem. Tas pats attiecas uz ārvalstu 

filiālēm.
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7. piezīme. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, kā arī nemateriālo aktīvu

norakstīšana, amortizācija un vērtības samazināšanās.

8. piezīme. Citas darbības izmaksas

9. piezīme. Operatīvie nomas līgumi

10. piezīme. Peļņa no dalības grupas uzņēmumos

Grupa 2015/2016 2014/2015

Norakstīšana un amortizācija saskaņā ar aktīvu sadales plānu

Koncesijas, patenti, licences, prečzīmes

Īres tiesības un līdzīgas tiesības

Nemateriālās vērtības

Zeme un ēkas

Izdevumi, kas rodas attiecībā uz kāda cita īpašumu

Iekārtas un mašīnas

Iekārtas, rīki, armatūra un piederumi

-604

-76

-23 046

-4 097

-249

-25 003

-7 775

-625

-75

-26 905

-4 102

-21

-25 138

-7 301

-60 850 -64 167

Grupa 2015/2016 2014/2015

Zaudējumi no valūtas maiņas par darbības debitoru parādiem/ saistībām

Citi

-11 590

- 957
-10 283

-2 752

-12 547 -13 035

Mātes uzņēmums 2016-06-30 2015-06-30

Nākotnes minimālie līzinga maksājumi par neatceļamiem 

operatīvās nomas līgumiem

Viena gada laikā

No viena līdz pieciem gadiem

Ilgāk par pieciem gadiem

209

331

–

82

48

–

540 130

2015/2016 2014/2015

Finanšu gadā konstatētie līzinga izdevumi 371 130

Nomas līgumi, kur sabiedrība ir iznomātājs

Grupa

Nākotnes minimālie līzinga maksājumi par neatceļamiem 2016-06-30 2015-06-30

Operatīvās nomas līgumiem

Viena gada laikā

No viena līdz pieciem gadiem

Ilgāk par pieciem gadiem

–

–

–

5 462

13 763

–

– 19 225

Apkopojums augstāk sastāv 100 % no ārējiem nomas ienākumiem.Nomas līgumi, kur sabiedrība ir nomnieks

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Nākotnes minimālie līzinga maksājumi par neatceļamiem operatīvās nomas līgumiem

Viena gada laikā

No viena līdz pieciem gadiem

Ilgāk par pieciem gadiem

10 599

16 477

500

10 913

16 579

2 500

27 576 29 992

2015/2016 2014/2015

Finanšu gadā konstatētie līzinga izdevumi 13 520 13 053

Apkopojums augstāk iekļauj nomas iemaksas

2015/2016 2014/2015

Dividendes no filiālēm

Kapitāla peļņa no daļu pārdošanas

Daļu samazinājums filiālēs

7 469

117 444

-27 000

11 188

–

-10 000

97 913 1 188
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11. piezīme. Procentu ienākumi un līdzīgas peļņas vienības 14. piezīme. Gada peļņas nodoklis

13. piezīme. Apropriācijas, citas

12. piezīme. Procentu izdevumi un līdzīgas izmaksas

Grupa 2015/2016 2014/2015

Procentu ienākumi, grupas uzņēmumi

Procentu ienākumi, citi

Valūtas maiņas svārstības

Citi

50

372

6 001

495

1 289

473

2 330

–

6 918 4 092

Mātes uzņēmums

Procentu ienākumi, grupas uzņēmumi

Procentu ienākumi, citi

Valūtas maiņas svārstības

5 783

–

4 091

9 204

2

2 126

9 874 11 332

Grupa 2015/2016 2014/2015

Esošie nodokļa izdevumi

Uz iepriekšējo periodu attiecināmā nodokļa korekcijas

Atliktais nodoklis

-23 301

–

2 002

-13 349

5

2 628

-21 299 -10 716

Mātes uzņēmums

Esošie nodokļa izdevumi

Uz iepriekšējo periodu attiecināmā nodokļa korekcijas

-13 330

–

-7 156

5

-13 330 -7 151

Esošo nodokļu likmju saskaņošana 2015/2016 2014/2015

Grupa Procenti Summa Procenti Summa

Peļņa pirms nodokļiem 152 764 13 130

Nodokļu likme saskaņā ar Zviedrijas nodokļu likmi grupai 22,0% -33 608 22,0% -2 889

Ietekme, kas saistīta ar citām nodokļu likmēm 

ārvalstu filiālēs

-0,1% 222 6,4% -840

Grupas nemateriālo vērtību amortizācija 3,3% -5 070 45,1% -5 919

Citi neatskaitāmie izdevumi 0,3% -391 1,8% -239

Ar nodokli neapliekamie ienākumi -11,4% 17 411 0,0% 3

Nākamajos periodos iedalīto zaudējumu palielinājums bez

atbilstošas atliktā nodokļa atzīšanas 0,0% – 6,2% -811

Iepriekšējos periodos neatzīto zaudējumu novirzījumi -0,1% 160 0,0% –

Nodoklis, kas attiecināms uz iepriekšējiem gadiem 0,0% – 0,0% 5

Standarta procenti par nodokļa uzkrājumiem 0,0% -19 0,2% -26

Citi 0,0% -4 0,0% –

Paziņotais faktiskais nodoklis 13,9% -21 299 81,6% -10 7162015/2016 2014/2015

Nodokļu apropriācijas rezerves, nodrošinātās

Nodokļu apropriācijas rezerves, reversās

-20 000

18 000

–

–

-2 000 –

Grupa 2015/2016 2014/2015

Procentu izdevumi, grupas uzņēmumi

Procentu izdevumi, citi

Valūtas maiņas svārstības

-4 992

-700

-4 375

-6 948

-966

-4 785

-10 067 -12 699

Mātes uzņēmums

Procentu izdevumi, grupas uzņēmumi

Procentu izdevumi, citi

Citi

Valūtas maiņas svārstības

-1 523

-1 918

-108

-2 923

-1 224

-3 496

-92

-4 596

-6 472 -9 408
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2015/2016 2014/2015

Mātes uzņēmums Procenti Summa Procenti Summa

Peļņa pirms nodokļiem 158 052 33 471

Nodoklis saskaņā ar esošo nodokļu likmi mātes 

uzņēmumā

Neatskaitāmie izdevumi

Ar nodokli neapliekamie ienākumi

Nodoklis, kas attiecināms uz iepriekšējiem gadiem

Standarta procenti par nodokļa uzkrājumiem

22,0 %

3,8 %

-17,4 %

0,0 %

0,0 %

-34 771

-6 020

27 480

–

-19

22,0 %

6,7 %

-7,4 %

0,0 %

0,2 %

-7 364

-2 228

2 462

5

-26

Paziņotais faktiskais nodoklis 8,4% -13 330 21,3% -7 151

15. piezīme. Koncesijas, patenti, licences, prečzīmes

un līdzīgas tiesības

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Citi ieguldījumi

Valūtas maiņas likmju atšķirības gada laikā

3 328

19

-178

3 066

129

133

Gada beigās 3 169 3 328

Aprēķinātās amortizācijas

Gada sākumā

Amortizācija gada laikā

Valūtas maiņas likmju atšķirības gada laikā

-1 855

-604

127

-1 154

-625

-76

Gada beigās -2 332 -1 855

Esošās summas gada beigās 837 1 473

16. piezīme. Nomas tiesības un līdzīgas tiesības

17. piezīme. Nemateriālās vērtības

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā 2 500 2 500

Gada beigās 2 500 2 500

Uzkrātās amortizācijas

Gada sākumā -1 062 -987

Amortizācija gada laikā -76 -75

Gada beigās -1 138 -1 062

Esošās summas gada beigās 1 362 1 438

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegād

Interpretācijas atšķirības gada laikā

233 927

-

-18 355

221 584

-

12 343

Gada beigās 215 572 233 927

Uzkrātās amortizācijas

Gada sākumā -168 100 -137 533

Amortizācija gada laikā -23 046 -26 905

Interpretācijas atšķirības gada laikā 12 485 -3 662

Gada beigās -178 661 -168 100

Esošā vērtība gada beigās 36 911 65 827
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Mātes uzņēmums

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā 7 500 7 500

Gada beigās 7 500 7 500

Uzkrātās amortizācijas

Gada sākumā -7 500 -7 500

Gada beigās -7 500 -7 500

Esošā vērtība gada beigās – –

18. piezīme. Zeme un ēkas

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde

Atbrīvošanās

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

182 887

1 128

-101 899

935

181 601

1 804

–

-518

Gada beigās 83 051 182 887

Uzkrātais nolietojums

Gada sākumā

Apgrieztais nolietojums par atsavināšanu

Nolietojums gada laikā

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

-52 370

29 768

-4 046

-229

-48 604

–

-4 051

285

Gada beigās -26 877 -52 370

Uzkrātais pārrēķins

Gada sākumā

Pārrēķina nolietojums gada laikā

4 564

-51

4 615

-51

Gada beigās 4 513 4 564

Esošā summa gada beigās 60 687 135 081

19. piezīme. Izdevumi, kas radušies no kādam citam piederoša 

īpašuma

20. piezīme. Iekārtas un mašīnas

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde
1 745

–

–

1 745

Gada beigās 1 745 1 745

Uzkrātais nolietojums

Gada sākumā

Nolietojums gada laikā
-21

-249

–

-21

Gada beigās -270 -21

Esošā vērtība gada beigās 1 475 1 724

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde

Atbrīvošanās

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

460 416

13 307

-4 31

246

457 177

14 120

-11 358

477

Gada beigās 469 658 460 416

Uzkrātais nolietojums

Gada sākumā

Apgrieztais nolietojums par atsavināšanu

Nolietojums gada laikā

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

-349 562

3 279

-25 003

-348

-331 663

7 457

-25 138

-218

Gada beigās -371 634 -349 562

Esošā vērtība gada beigās 98 024 110 854
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21. piezīme. Iekārtas, rīki, armatūra un piederumi 22. piezīme. Nepabeigtā būvniecība un avansa maksājumi

par īpašumu, iekārtām un aprīkojumu
Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde

Atbrīvošanās

Pārklasificēšana

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

82 029

5 123

-9 193

971

-185

68 653

16 656

-4 382

–

102

Gada beigās 78 745 82 029

Uzkrātais nolietojums

Gada sākumā

Apgrieztais nolietojums par atsavināšanu

Nolietojums gada laikā

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

Gada beigās

-53 596

6 528

–

-7 775

80

-50 276

4 033

–

-7 301

-52

Gada beigās -54 763 -53 596

Esošā vērtība gada beigās 23 982 28 433

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Atbrīvošanās no filiālēm

Pārklasificēšana

Investīcijas

Valūtas maiņas svārstības gada laikā

25 844

-596

971

97 430

-22

20 256

–

–

24 767

–

Gada beigās 118 672 25 844

Mātes uzņēmums

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde

50

–

50

–

Gada beigās 50 50

Esošā vērtība gada beigās 50 50

23. piezīme. Dalība grupas uzņēmumos

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Iegāde

Atbrīvošanās

296 229

3 541

-20 368

289 907

6 322

–

Gada beigās 279 402 296 229

Uzkrātā vērtības pazemināšanās

Gada sākumā

Vērtības pazemināšanās gada laikā

-17 385

-27 000

-7 385

-10 000

Gada beigās -44 385 -17 385

Esošā vērtība gada beigās 235 017 278 844

DARBĪBA SKAITĻOSVADĪBAS ZIŅOJUMS

20 NO 29



Mātes uzņēmuma un grupas dalības sadalījums grupas uzņēmumos

2016-06-30

Bilances

vērtība

2015-06-30

Bilances

vērtība
Daļu

skaits

Daļas

%1)Filiāle/ uzņēmuma reģ. Nr., juridiskā adrese

Löfbergs Lila AB, 556290-7088, Kārlstāde

Kaffehuset i Karlstad AB, 556657-9578, Kārlstāde

Löfberg i Karlstad AB, 556326-6278

Löfberg Logistic AB, 556968-4532, Kārlstāde

Löfberg Lila Fastigheter AB, 556027-5694, Kārlstāde

Löfberg Lila AS, 876862662, Oslo, Norvēģija

Crema Kaffebrenneri AS, 934459768, Sandefjord, 

Norvēģija

Peter Larsen Kaffe A/S, CVN-NR 45667219, Viborga,

Dānija

SIA Melnā Kafija, 40003830061, Latvija

The Office Cafe Company Ltd, Anglija

Food Brands Group Holding Ltd, Anglija

Food Brands group Ltd, Anglija

200 000

400 000

1 000

100 000

–

50

64

960

2 134 917

240

500 000

50 000

100,0

100,0

100,0

100,0

–

100,0

100,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20 000

40 007

12 636

10 000

–

7 059

–

40 374

47 007

6 323

51 611

–

20 000

40 007

12 636

10 000

20 369

7 059

–

36 833

47 007

6 322

78 611

–

235 017 278 844

1) Daļu procentuālais apjoms attiecas uz īpašnieku kapitāla daļām, kas ir līdzvērtīga ar 

balsstiesībām par kopējo akciju skaitu.

24. piezīme. Grupas uzņēmumu debitoru parādi

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Papildu debitoru parādi

Noslēgtie debitoru parādi

–

70 812

–

50 000

–

-50 000

Gada beigās 70 812 –

Mātes uzņēmums

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Papildu debitoru parādi

Noslēgtie debitoru parādi

Valūtas maiņas likmes atšķirības gada laikā

38 675

170 812

–

-647

54 761

33 300

-50 000

614

Gada beigās 208 840 38 675

25. piezīme. Pārējais vērtspapīri, kas ir neapgrozāmie aktīvi

26. piezīme. Finanšu rīki un riska vadība

Grupa

Uzkrātās iegādes izmaksas 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Papildu aktīvi

Valūtas maiņas likmes atšķirības gada laikā

4 952

–

–

3 452

1 500

–

Gada beigās 4 952 4 952

Uzkrātā vērtības pazemināšanās

Gada sākumā

Vērtības pazemināšanās gada laikā

-505

–

-485

-20

Gada beigās -505 -505

Esošā vērtība gada beigās 4 447 4 447

Atvasinājumi un finanšu riska vadība

Patiesā vērtība par valūtas nākotnes līgumiem tiek noteikta, balstoties uz kotētajām cenām, ja 

pieejams. Ja tas nav pieejams, patiesā vērtība tiek mērīta, atskaitot starpību starp vienoto

nākotnes likmi un nākotnes likmi, kas var tikt parakstīta pārskata dienā par atlikušo līguma 

termiņu. Atlaides tiek veidotas no likmēm bez riska, pamatojoties uz valdības saistībām. 

Iepriekšējā gada negatīvā un izdotā Grupas valūtas nodrošinātā portfeļa par 1074 tūkstošiem 

SEK neto vērtībā ir apgriezts ienākumu pārskatā. Noslēdzošā negatīvā neto vērtība sastāda 

līdz 50 tūkstošiem SEK un ir norādīta pie pārējām esošajām saistībām.
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27. piezīme. Atliktais nodoklis
2016-06-30

Grupa

Nodokļa

bāze

Pagaidu

atšķirībaNozīmīgas īslaicīgās atšķirības

Esošā

summa

Zeme un ēkas Zviedrijā

Grupas papildu ēkas

Mašīnas un iekārtas Zviedrijā

Nodokļa piešķiršanas rezerves

Neizpildītais finanšu rīku zaudējums 

Ilgtermiņa aktīvi ārvalstīs

9 077

8 798

96 151

20 000

-50

70 716

4 439

–

20 046

–

–

49 745

4 638

8 798

76 105

20 000

-50

20 971

204 692 74 230 130 462

2015-06-30

Grupa

Nodokļa

bāze

Pagaidu

atšķirībaNozīmīgas īslaicīgās atšķirības

Esošā

summa

Zeme un ēkas Zviedrijā

Grupas papildu ēkas

Mašīnas un iekārtas Zviedrijā

Nodokļa piešķiršanas rezerves

Neizpildītais finanšu rīku zaudējums 

Ilgtermiņa aktīvi ārvalstīs

81 869

8 798

139 287

–

-1 074

70 794

20 287

–

51 250

-18 000

–

50 500

61 582

8 798

88 037

18 000

-1 074

20 9294

299 674 104 037 195 637

Grupa
Atliktā

nodokļa

aktīvi

2016-06-30

Nozīmīgas īslaicīgās atšķirības

Atliktā 

nodokļa 

saistības Neto

Zeme un ēkas Zviedrijā

Grupas papildu ēkas

Mašīnas un iekārtas Zviedrijā

Nodokļa piešķiršanas rezerves

Neizpildītais finanšu rīku zaudējums 

Ilgtermiņa aktīvi ārvalstīs

–

–

–

–

11

520

-1 020

698

16 743

4 400

–

4 875

-1 020

-698

-16 743

-4 400

11

-4 355

Atliktā nodokļa aktīvi/ saistības 531 27 736 -27 205

2015-06-30

Grupa Atliktā

nodokļa

aktīvi

Atliktā 

nodokļa 

saistībasNozīmīgas īslaicīgās atšķirības Neto

Zeme un ēkas Zviedrijā

Grupas papildu ēkas

Mašīnas un iekārtas Zviedrijā

Nodokļa piešķiršanas rezerves

Neizpildītais finanšu rīku zaudējums 

Ilgtermiņa aktīvi ārvalstīs

–

–

–

–

236

473

13 548

698

19 368

3 960

–

5 127

-13 548

-698

-19 368

-3 960

236

-4 654

Atliktā nodokļa aktīvi/ saistības 709 42 701 -41 992

Ar nodokli apliekamo uz nākotni atliekamo zaudējumu summa sastāda 9 987 tūkstoši SEK 

un attiecas uz zaudējumiem ārvalstīs. Zaudējumu nodokļu vērtība ir atspoguļota finanšu pārskatā.

Ar nodokli apliekamo uz nākotni atliekamo zaudējumu summa sastāda 10 712 tūkstoši SEK 

un attiecas uz zaudējumiem ārvalstīs. Zaudējumu nodokļu vērtība ir atspoguļota finanšu pārskatā.
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28. piezīme. Citi ilgtermiņa debitoru parādi 30. piezīme. Avansā samaksātie izdevumi un uzkrātie ienākumi

Grupa

Uzkrātās iegādes 2016-06-30 2015-06-30

Gada sākumā

Papildu debitoru parādi

Noslēgtie debitoru parādi

Pārklasificēšana uz īstermiņa debitoru parādiem

Valūtas maiņas atšķirības gada laikā

2 995

–

-1 277

–

-34

2 613

1 664

-533

-750

1

Gada beigās 1 684 2 995

Esošās vērtības gada beigās 1 684 2 995

Grupa

Noma, līzingi un apdrošināšana 918 1 620

Avansā samaksātās preces

Avansā samaksātie apdrošināšanas izdevumi

Avansā samaksātie izdevumi par sabiedrisko attiecību pakalpojumiem

Izdevumu rēķini, utt.

603

577

1 259

4 002

1 943

810

1 351

2 008

7 359 7 812

Mātes uzņēmums

Izdevumu rēķini, utt. 322 244

322 244

29. piezīme Krājumi, utt.

No visiem materiālajiem aspektiem krājumi ir uzrādīti to iegādes cenā, ir ņemts vērā 

novecošanās risks.
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31. piezīme. Pašu kapitāls

32. piezīme. Nodokļa uzkrājumu rezerves

2016-06-30 2015-06-30

Krājumi finanšu gadam 2009/2010 – 18 000

Krājumi finanšu gadam 2015/2016 20 000 –

20 000 18 000

2016-06-30

Grupa
Daļu 

kapitāls Krājumi

Uz priekšu

novirzītā

peļņa, iesk.

neto peļņu Mazākums

Kopējās

kapitāls

Sākuma atlikums 18 102 113 593 240 602 12 923 385 220

Neto gada peļņa 128 451 3 014 131 465

Izmaiņas bilances vērtībā, 

kas ir aprēķinātas

tieši kapitālā

Interpretācijas atšķirība – 73 -5 267 238 -4 956

Kopā – 73 -5 267 238 -4 956

Darījumi ar īpašniekiem

Dividendes

Akciju kapitāla samazinājums

Daļu izmaiņas filiālēs

-15 387

-8 891

-1 451

-2 471

-2 090

-17 858

-9 353

-3 541

Kopējie darījumi ar īpašniekiem -462 – -25 729 -4 561 -30 752

Vienību pārdale kapitālā

Bonusa vienības

Cita pārdale

Kopējā pārdale

462

–

462

–

-30 806

-30 806

-462

30 806

30 344

–

–

–

–

–

–

Gada beigās 18 102 82 860 368 401 11 614 480 977

2016-06-30 Ierobežotais kapitāls Neierobežotais kapitāls

Mātes uzņēmums
Daļu 

kapitāls Krājumi

Uz priekšu

novirzītā

Peļņa iesk.

neto peļņu
Kopējās

kapitāls

Sākuma atlikums 18 102 4 060 260 891 283 053

Neto gada peļņa 144 722 144 722

Darījumi ar īpašniekiem

Dividendes – – -15 387 -15 387

Akciju kapitāla samazinājums -462 – -8 891 -9 353

Kopējie darījumi ar īpašniekiem -462 – -24 278 -24 740

Vienību pārdale kapitālā

Bonusa vienības 462 – -462 –

Kopā 462 – -462 –

Gada beigās 18 102 4 060 380 873 403 035
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34. piezīme. Bankas kredīta pārsniegšana

35. piezīme. Uzkrātās saistības un atliktie ienākumi33. piezīme. Neapgrozāmās saistības

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Kredīta limits 144 177 207 775

Neizmantotais -39 527 -89 714

Izmantotā kredīta summa 104 650 118 061

Mātes uzņēmums

Kredīta limits 130 000 190 000

Neizmantotais -30 362 -77 962

Izmantotā kredīta summa 99 638 112 038

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Atalgojumi un atvaļinājuma izmaksas

Sociālās apdrošināšanas izmaksas

Pārdošanas reklāma

Avansā samaksātie rēķini

Citas vienības

30 097

13 579

25 511

617

20 099

24 675

11 470

20 519

-

14 701

89 903 71 365

Mātes uzņēmums

Atalgojumi un atvaļinājuma izmaksas

Sociālās apdrošināšanas izmaksas

Citas vienības

2 798

1 519

796

1 585

1 101

951

5 113 3 637

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Saistības, kas beigušās vēlāk, nekā vienu gadu no bilances sastādīšanas datuma

Citas saistības pret kredītiestādēm 52 577 123 392

Citas saistības 1 243 –

Saistības, kas beigušās vēlāk, nekā pieci gadi no bilances sastādīšanas datuma

Citas saistības pret kredītiestādēm 4 747 –

Mātes uzņēmums

Saistības, kas beigušās vēlāk, nekā vienu gadu no bilances sastādīšanas datuma

Citas saistības pret kredītiestādēm – 13 000

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Ieķīlātie aktīvi par citām saistībām

Īpašuma ķīlas 48 109 131 111

Ieķīlātie aktīvi 3 024 3 131

51 133 134 242

Mātes uzņēmums

Ieķīlātie aktīvi par citām saistībām Nav Nav

36. piezīme. Samaksātie procenti un saņemtās dividendes

Grupa 2015/2016 2014/2015

Saņemtās dividendes

Saņemtie procenti

Samaksātie procenti

–

422

-4 992

–

1 762

-6 948

Mātes uzņēmums

Saņemtās dividendes

Saņemtie procenti

Samaksātie procenti

7 469

5 783

-3 441

11 188

9 206

-4 720
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38. piezīme. Cita informācija par naudas pārskatu

39. piezīme. Grupas informācija

37. piezīme. Nauda un tās ekvivalenti

Korekcijas bezskaidras naudas darījumiem, utt.

Grupa 2015/2016 2014/2015

Nolietojums un amortizācija

Kapitāla peļņa par ilgtermiņa aktīvu pārdošanas

Kapitāla peļņa par uzņēmumu/ filiāles pārdošanu

Krājumi/ debitoru parādi par pensijām

Samaksātais atliktais nodoklis no atdotajām filiālēm

60 850

–

-79 121

-4

342

64 167

4 210

–

–

–

-17 933 68 377

Informācija par filiāli/ uzņēmumu, neto likvīdu aktīvi

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Realizētie aktīvi un saistības

Īpašums, iekārtas un aprīkojums

Darbības debitoru parādi

Skaidra nauda un bankas bilance

75 715

1 325

1 239

–

–

–

Kopā aktīvi 78 279 –

Kapitāla peļņa

Atliktā nodokļa saistības

Nodokļu saistības

Darbības saistības

79 121

12 641

2 666

4 281

–

–

–

–

Kopā saistības, ieskaitot kapitāla peļņu 98 709 –

Kompensācijas 137 812 –

Atskaitījumi: pārdošanas parādzīmes -70 812 –

Samaksātā kompensācija 67 000 –

Atskaitījumi: naudas un bankas bilances iegūtajos uzņēmumos -1 239 –

Ietekme uz naudu un naudas bilanci 65 761 –

Grupa 2016-06-30 2015-06-30

Šādas apakšvienības ir iekļautas sadaļā par naudu un tās ekvivalentiem:

Bankas bilance 27 626 20 216

27 626 20 216

Mātes uzņēmums

Šādas apakšvienības ir iekļautas sadaļā par naudu un tās ekvivalentiem:

Bankas bilance 292 285

292 285

Minētās vienības ir klasificētas kā skaidra nauda, pamatojoties uz to, ka:

 Tām ir nemateriāli riski vērtības svārstībām.

 Tās var viegli konvertēt skaidrā naudā.

 Tās ir pastāvējušas ilgākais 3 mēnešus no iegādes datuma.

AB Anders Löfberg ir Bröderna Löfberg AB, 556442-9262, filiāle, ar tās galveno biroju Kārlstādē, 

Zviedrijā. Bröderna Löfberg AB arī sagatavo konsolidētos pārskatus un pieder vairākām 

fiziskām personām.

Grupas iekšējie darījumi

No Grupas kopējiem iepirkumu un pārdošanas apjomiem, darījumu daļa starp citiem Grupas 

uzņēmumiem ir neliela.

No mātes uzņēmumu kopējiem iepirkumiem un pārdošanas apjomiem SEK, grupas uzņēmumu 

iepirkumi ir nelieli, savukārt pārdošanas apjomi 100 % ir citiem grupas uzņēmumiem.
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Mūsu audita pārskats ir iesniegts 2016-11-04.

KPMG AB

Kārlstāde 2016-10-28

Lars Appelqvist

Izpilddirektors

Mattias Eriksson

Pilnvarotais zvērinātais grāmatvedis

Kathrine Löfberg

Valdes priekšsēdētāja

Lena Andersson Hofsberger Lena Larsson

Kasper Lennbroch Mikael Löfberg Niklas Löfberg

Christian Sievert Bengt Holma

Darbinieku pārstāvis

Charlotte Blomquist

Darbinieku pārstāve
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AUDITORA ZIŅOJUMS Ikgadējai AB Anders Löfberg, reģistrācijas Nr. 556279-8966, dalībnieku sapulcei

Ziņojums par gada pārskatiem un konsolidētajiem 

pārskatiem.

Mēs esam auditējuši AB Anders Löfberg gada pārskatus un 

konsolidētos pārskatus par finanšu gadu 

2015-07-01—2016-06-30. Uzņēmumu gada pārskati un 

konsolidētie pārskati ir iekļauti drukātājā šī dokumenta 

versijā (47 – 72 lpp.)

Direktoru padomes un izpilddirektoru atbildība par gada 

pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

Direktoru padome un Izpilddirektors ir atbildīgi par šo gada 

pārskatu sagatavošanu un patiesu datu sniegšanu saskaņā ar 

Likumu par gada pārskatiem un to pašu attiecībā uz 

konsolidētajiem pārskatiem, saskaņā ar Likumu par gada 

pārskatiem, un par tāda vieda iekšējo kontroli, kā Direktoru

padome un Izpilddirektors uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu tādu gada pārskatu un konsolidēto pārskatu 

sagatavošanu, kas nesatur nekādus nepatiesus 

apgalvojumus, kļūdas vai krāpšanas dēļ.

Auditora atbildība

Mūsu atbildība ir paust viedokli par šiem gada pārskatiem un 

konsolidētajiem pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto 

auditu. Mēs veicam auditu saskaņā ar Starptautiskajiem 

auditēšanas standartiem un vispārīgi pieņemtajiem 

auditēšanas standartiem Zviedrijā. Šie standarti nosaka, 

ka mēs ievērojam ētikas prasības un plānojam, un veicam 

auditus, lai iegūtu pamatotu pārliecību par to, vai gada 

pārskatos un konsolidētajos pārskatos nav nepatiesu 

apgalvojumu.

Audits ietver procedūru veikšanu, lai saņemtu audita 

pierādījumus par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu 

summām un ietverto informāciju. Izvēlētās procedūras ir 

atkarīgas no auditora sprieduma, ieskaitot risku novērtēšanu, 

kas ir saistīta ar gada pārskatos un konsolidētajos pārskatos 

iespējamiem materiāli nepatiesiem apgalvojumiem, kas var 

būt saistīti ar kļūdīšanos vai krāpšanos. Veidojot riku 

novērtējumu, auditors ņem vērā iekšējos kontroles procesus, 

kas saistīti ar uzņēmuma gada pārskatu un konsolidēto 

pārskatu sagatavošanu un informācijas godīgu atspoguļošanu, 

lai veidotu audita procedūras, kas ir piemērotas apstākļiem, 

taču nav ar mērķi, lai varētu paust viedokli par uzņēmuma 

iekšējās kontroles efektivitāti. Audits arī ietver grāmatvedības 

politikas atbilstības izvērtēšanu un grāmatvedības aprēķinu

pieejamību, ko veido Direktoru padome un Izpilddirektors, kā 

arī vispārējo gada pārskatu un konsolidēto pārskatu 

atspoguļojuma izvērtēšanu.

Mēs uzskatām, ka audita pierādījumi, ko mēs esam ieguvuši, 

ir pietiekami un atbilstoši, lai nodrošinātu pamatu mūsu audita 

viedokļa veidošanai.

Viedoklis

Pēc mūsu ieskatiem, gada pārskati un konsolidētie pārskati ir 

sagatavoti saskaņā ar Likumu par gada pārskatu un atspoguļo 

patiesu, no visiem aspektiem, mātes uzņēmuma un grupas 

uzņēmumu finanšu pozīciju uz 2016. gada 30. jūniju un to 

finanšu izpildi un uz to brīdi beigušās gada naudas plūsmu, 

saskaņā ar Likumu par gada pārskatiem. Ar likumu noteiktie 

administrēšanas ziņojumi ir atbilstoši citām gada pārskatu 

un konsolidēto pārskatu daļām.

Mēs tāpēc rekomendējam dalībnieku ikgadējai sapulcei 

apstiprināt mātes uzņēmuma un grupas ienākumu pārskatu 

un bilanci.

Ziņojums par citiem juridiskajiem un likuma noteikumiem

Papildu mūsu auditam par gada pārskatu un konsolidētos 

pārskatus, mēs esam auditējuši arī ieteiktās uzņēmuma 

peļņas un zaudējumu apropriācijas un AB Anders Löfberg 

Direktoru padomes un Izpilddirektora pārvaldes formas 

finanšu gadā no 2015-07-01—2016-06-30.

Direktoru padomes un Izpilddirektora atbildības

Direktoru padome ir atbildīga par uzņēmuma peļņas un 

zaudējumu apropriāciju, un Direktoru padome un 

Izpilddirektors ir atbildīgi par uzņēmuma vadību saskaņā 

ar Likumu par uzņēmumiem.

Auditoru atbildība

Mūsu atbildība ir paust viedokli ar saprātīgu pārliecību par 

ieteiktajām uzņēmuma peļņas un zaudējumu apropriācijām 

un vadību, pamatojoties uz mūsu auditu. Mēs veicam auditu 

saskaņā ar vispārīgi pieņemtajiem auditēšanas standartiem 

Zviedrijā.

Mūsu viedokļa pamatā ir Direktoru padomes ieteiktās 

uzņēmuma peļņas un zaudējumu apropriācijas un mēs esam 

izpētījuši Direktoru padomes pamatotos paziņojumus un 

atbalsta pierādījumu izvēli, lai spētu izvērtēt, vai šie ieteikumi 

ir saskaņā ar Likumu par uzņēmumiem.

Mūsu viedokļa pamatā, attiecībā uz izdevumiem no saistībām, 

papildu mūsu ikgadējo pārskatu un konsolidēto pārskatu audita, 

ir un mēs esam izvērtējuši nozīmīgus lēmumus, veiktās 

darbības un uzņēmuma nosacījumus, lai noteiktu, vai Direktoru 

padomes vai Izpilddirektora dalībnieki ir atbildīgi par uzņēmumu.

Tāpat mēs esam izpētījuši, vai jebkurš Direktoru padomes 

loceklis vai izpilddirektors, jebkādā veidā, ir rīkojies pretēji 

Likumam par uzņēmumiem, Likumam par gada pārskatiem 

vai uzņēmumu Statūtiem.

Mēs uzskatām, ka audita pierādījumi, ko mēs esam guvuši, ir 

pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu mūsu viedokli.

Viedokļi

Mēs rekomendējam dalībnieku ikgadējai sapulcei apstiprināt 

peļņu saskaņā ar tiesību pārvaldības pārskatu un noteikt, ka 

Direktoru padomes locekļi un Izpilddirektors ir atbrīvojami no 

saistībām par finanšu gadu.

Kārlstāde, 2016. gada 4. novembrī

KPMG AB

Mattias Eriksson

Pilnvarotais zvērinātais grāmatvedis
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