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Informācija par Sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003113794 Komercreģistrā
Rīga 1993. gada 3. februāris

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas

63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās
darbības
63.12 Interneta portālu darbība
58.11 Grāmatu izdošana
58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta
veikalos
63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

Adrese

Bruņinieku iela 41,
Rīga LV-1011
Latvija

Dalībnieku pilni vārdi un adreses

LR Tieslietu ministrija ( 100%)
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Latvija

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Daina Ābele – valdes priekšsēdētāja
Aivars Maldups – valdes loceklis
Matīss Markus – valdes loceklis līdz 31.01.2016

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu

Velta Stulpāne – galvenā grāmatvede

Pārskata gads

2016. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revidenta vārds un adrese

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

ir oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas
Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju
oficiālajā izdevumā publicē elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;

nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību
aktu sistematizācijas minimālās prasības un kārtību;

uztur “Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmu”;

izdod specializēto žurnālu “Jurista Vārds” un uztur portālu www.juristavards.lv (ietver žurnāla eversiju un papildu oriģinālsaturu);

uztur LV portālu (www.lvportals.lv), ar mērķi sniegt sistematizētu un objektīvu par publiskā sektora
aktivitātēm un normatīvo aktu skaidrojumus, veidojot vienotu, centralizētu valsts informācijas vietni
ar interaktīvām iespējām. Portāla saturs pieejams bez maksas;

izdod juridiska rakstura literatūru, kas aptver visplašāko tematiku – valsts tiesību, krimināltiesību,
administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību, kā arī tiesu prakses jautājumus, un kuras
izdošanu nenodrošina privātais sektors.
Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu
Sabiedrības pamatkapitāls ir 711 435 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci)
euro. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 711 435 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit
piecās) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. Visas kapitāla daļas pieder Latvijas
valstij.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
Ņemot vērā Sabiedrībai noteiktās pamatfunkcijas, Sabiedrības darbība, galvenokārt, ir vērsta uz
Satversmes 90. pantā noteikto tiesību nodrošināšanu. Līdz ar to Sabiedrības politika, kas vērsta uz
pamatfunkciju īstenošanu, ir pretēja komercdarbības galvenajam principam (mērķim) - maksimālās peļņas
gūšana. 2016. gadā Sabiedrība darbojās atbilstoši savai attīstības stratēģijai 2016. -2018. gadam. Darbības
mērķi un aktivitātes 2016. gadā bija panākt, lai 1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju (280 000) izmanto LV
pakalpojumus. Sabiedrības sniegtos informatīvos e-pakalpojumus 2016. gadā izmantojuši vidēji 293 000
Latvijas interneta lietotāju mēnesī, t.i. – par 26,8% vairāk nekā 2015. gadā. Lai sasniegtu mērķi, Sabiedrība
2016. gadā veica šādas aktivitātes:

lai ieinteresētu pašvaldības par saistošo noteikumu un citu pašvaldību tiesību aktu oficiālās
publikācijas vietu izvēlēties valsts oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” (“vestnesis.lv”),
Sabiedrība organizēja 2 izbraukumu tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem (Cēsīs un Talsos
kopumā uzrunātas 15 pašvaldības), lai iepazīstinātu ar pašvaldību saistošo noteikumu
oficiālās publikācijas un sistematizācijas iespējām. Vēl divas “vestnesis.lv” un “likumi.lv”
prezentācijas notika 11. martā Valsts administrācijas skolā un 1. aprīlī Būvniecības valsts
kontroles birojā, kur pulcējās Latvijas pašvaldību pārstāvji. Šādu iespēju izvēlēties
pašvaldību oficiālo publikāciju vietu šobrīd paredz likums “Par pašvaldībām”. Valsts oficiālo
izdevumu “ Latvijas Vēstnesis” ar 2017. gadu par savu tiesību aktu oficiālās publikācijas
vietu ir izvēlējusies Talsu novada pašvaldība;

15. novembrī LU bibliotēkā notika žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju, citu interesentu un
redakcijas tikšanās tematiskajā pasākumā “Personas dati komercbanku rokās:
nepieciešamība un pārmērības, identificējot politiski nozīmīgas personas”;

reaģējot uz Latvijas mediju satura veidošanas un patēriņa tendencēm, kā arī pētnieciskās
žurnālistikas organizācijas RE:Baltica veikto pētījumu "Viltus ziņas, 14. decembrī
“LVportāls” organizēja diskusiju "Medija saturs, atbildība tā veidošanā un ietekme
sabiedrībā”;

6. decembrī noslēdzās ikgadējais jurisprudences studentu zinātnisko darbu konkurss, un
noslēguma pasākumā tika apbalvoti uzvarētāji. Konkursā piedalījās 32 studenti no Latvijas
augstskolām.
Lai nodrošinātu Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmas kvalitatīvu darbību un ilgtspēju,
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regulāri tiek veikta sistēmas funkcionalitātes un satura pilnveidošana. 2.ceturksnī publiskota oficiālā
izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) jaunā versija ar pilnveidotu meklētāju un mobilajām ierīcēm
pielāgotu vidi un navigācijas iespējām, kā arī padarot lietotājiem ērti atrodamas un lietojamas oficiālo
paziņojumu publikācijas. Uzlabota vortāla “likumi.lv” funkcionalitāte, pilnveidojot tiesību aktu pases, iekļaujot
tajās saites uz trīs veidu sarakstiem (pēc dokumentu veida, datuma un tēmas), tulkojumiem un norādēm uz
vēsturisko oficiālo publikāciju avotiem. Pilnveidotas arī personalizācijas iespējas. Kopumā 2016. gadā
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēti un sistematizēti 3 619 dokumenti un 134 511 oficiālie
paziņojumi.
Ar mērķi noskaidrot tīmekļa vietņu “vestnesis.lv” un “likumi.lv” lietotāju apmierinātību dažādās
kategorijās veiktas divas lietotāju aptaujas. Aptauju rezultāti parādīja, ka lietotāju apmierinātība ar sniegto
pakalpojumu ir augsta (attiecīgi 3,4 un 3,5 punkti skalā 1-4). Aptauju rezultāti pieejami Sabiedrības mājaslapā
(www.lv.lv).
2016. gadā Sabiedrības grāmatu apgādā izdoti 6 jauni izdevumi:

Latvijas valsts Satversmes ievads 9 valodās;

M.Onževa "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī»;

Civillikums - 11. izdevums;

Krimināllikums - visu redakciju apkopojums;

Autoru kolektīvs: “Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: parlaments, parlamentārā
kontrole” un

”Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: Saeima izmeklēšanas komisiju gala
ziņojumi, viedokļi, liecības”.
Saskaņā ar OPTIL pārejas noteikumu 3.punktu 2016. gadā tika plānota Sabiedrības reorganizācija,
pārveidojot to par valsts aģentūru un paredzot finansējumu valsts noteikto funkciju realizācijai no 2017. gada.
Ņemot vērā tieslietu nozares neatliekamās prioritātes, Tieslietu ministrija, nosūtot pieteikumus jaunajām
politikas iniciatīvām vidējam termiņam, finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju
nodrošināšanai pieprasīja ar 19. kārtas numuru, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 31. maija
protokola Nr. 26 39. § 22. punktam Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram tika noteikts vērtēt
līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtā jauno politikas
iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu saraksta. Līdz ar to 2016. gadā 16. augustā Ministru kabinets (MK) lēma
atlikt VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru līdz turpmākam MK lēmumam (prot.Nr.40,
43.paragr.).
Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi
Sabiedrības attīstības pasākumi vērsti uz Sabiedrības sniegto e-vides pakalpojumu funkcionalitātes
un satura attīstību. Sabiedrībā izveidota produktu un pakalpojumu Attīstības daļa, kas sagatavo vidēja
termiņa (3 gadu) e-vides plānu, kurš balstīts IT tehnoloģiju inovācijās, sabalansējot lietotājiem nepieciešamos
uzlabojumus ar Sabiedrības funkcionālajām un finansiālajām iespējām. Lai nodrošinātu efektīvu izvirzīto
mērķu sasniegšanu, Sabiedrībā ir ieviesta projektu komandu (task force) pieeja iekšējo attīstības projektu
realizācijai. Šādā veidā 2016.un 2017. gadā tiek realizēts iekšējais attīstības projekts “Atjaunināts LVportāls”.
Sabiedrības pakļautība riskiem
Sabiedrības valde jau ir vērsusi Tieslietu ministrijas vadības uzmanību uz faktu, ka pēdējo piecu
gadu laikā ik gadus samazinājušies Sabiedrības ieņēmumi no maksas par oficiālo paziņojumu publikācijām,
kas saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un maksas par oficiālo
paziņojumu publicēšanu pazemināšanu vidēji par 40 procentiem, stājoties spēkā Ministru kabineta
2013. gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65 „Oficiālo publikāciju noteikumi”. Mēneša vidējais ieņēmumu
apjoms no maksas oficiālajiem paziņojumiem samazinājās no148 tūkst. euro 2016. gada sākumā līdz 128
tūkst. euro gada beigās. Oficiālo paziņojumu ieņēmumu kritumu galvenokārt izraisīja divu oficiālo paziņojumu
grupu maksas paziņojumu skaita samazināšanās ‒ izsoļu paziņojumu skaita - par 11,5 % un Komercreģistra
ierakstu publikāciju - par 3%, kā arī viena paziņojuma vidējā teksta apjoma samazinājums oficiālo
paziņojumu grupā “Izsoles” (atkarībā no teksta apjoma paziņojuma cena svārstās no 28 līdz 299 EUR). Šīs
oficiālo paziņojumu grupas ģenerē 69,5 % no Sabiedrības ieņēmumiem, un jebkuras skaita vai apjoma
izmaiņas šajās grupās būtiski ietekmē Sabiedrības ieņēmumus. Ņemot vērā ieņēmumu krituma dinamiku,
Sabiedrības ieņēmumi 2017. gadā tiek prognozēti 1 620 618 euro, kas ir par 10,35% mazāk nekā
2016. gadā, bet izmaksas 2017. gadā plānotas 1 880 814 euro apmērā, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2016.
gadā. 2017. gadu Sabiedrība prognozē beigt ar zaudējumiem 260 198 euro apmērā, kurus segs no
rezervēm. 2017. gadā Sabiedrība plāno veikt ārējo funkciju auditu ar mērķi rast rezerves funkciju izpildes
efektivitātes kāpināšanai.
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Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
Sabiedrībai nav savu filiāļu vai pārstāvniecību ārzemēs.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.
Valdes ieteiktā peļņas sadale
2016. gadu Sabiedrība beigusi ar zaudējumiem 17 458 euro apmērā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu
saimnieciskās darbības rezultātā Sabiedrības izveidotās rezerves 1,6 miljoni euro apmērā, zaudējumi
sedzami no rezervēm.

Nākotnes perspektīva
2017. gadā un turpmākajos gados vadība paredz oficiālo paziņojumu skaita samazināšanos, kā
rezultātā Sabiedrības ieņēmumi nesegs Sabiedrības izmaksas. Nākamo 3 gadu laikā Sabiedrības izmaksas,
kas netiek finansētas ar kārtējiem ieņēmumiem, ir plānots segt no Sabiedrības rezervēm.
Saeima ir pieņēmusi grozījumus OPTIL pārejas noteikumos, paredzot, ka “līdz valsts aģentūras
"Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanas termiņu,
pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13. panta otrajā daļā, 14.
panta otrajā daļā un 15. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei”.

Daina Ābele

Aivars Maldups

Valdes priekšsēdētāja

Valdes loceklis

Rīgā, 2017. gada ___. ______________
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016. gadu
Pielikums

Neto apgrozījums

1

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

2

Personāla izmaksas
-algas un autoratlīdzības
-pārējās sociālās apdrošināšanas izmaksas

2016
EUR

2015
EUR

1 779 131

1 903 254

5 891

5 903

36 718

507

(19 492)
(314 091)
(333 583)

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

(1 023 450)
(267 118)
(1 290 568)

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

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums

6

(139 623)

(135 491)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

3

(80 149)

(87 022)

6 626

20 863

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

4

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķināšanas
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību
atlikumu izmaiņām

4

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Aivars Maldups
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede
2017. gada ____. __________
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(15 557)

94 066

(1 633)

(15 110)

(17 190)

78 956

(268)

3 764

(17 458)

82 720
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Bilance 2016. gada 31. decembrī

(1)
Pielikums

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības
Nemateriālie ieguldījumi kopā:
Pamatlīdzekļi:
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

6

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

7

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

40 171
40 171

110 468
110 468

123 835
123 835

136 679
136 679

164 006

247 147

47
16 612
16 659

17
17 069
17 086

Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori:

8
9
10

64 924
19 687
38 788
123 399

54 969
25 460
42 162
122 591

Nauda:

11

2 548 018

2 609 873

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

2 688 076

2 749 550

Aktīvu kopsumma

2 852 082

2 996 697

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Bilance 2016. gada 31. decembrī

(2)
Pielikums

Pasīvs
Pašu kapitāls:
Pamatkapitāls
Rezerves:
pārējās rezerves
Nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi):
pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)
Pašu kapitāls kopā:

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

711 435

711 436

1 639 634

1 631 361

(17 458)
2 333 611

82 720
2 425 517

8 330
8 330

35 472
35 472

5

3 231
3 231

2 963
2 963

14
15

274 699
2 453

278 198
20 027

16
17
18
19

70 941
51 108
59 336
48 373
506 910

80 135
57 729
55 588
41 068
532 745

2 852 082

2 996 697

12

Uzkrājumi:
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā:

13

Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:
Īstermiņa kreditori:
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:
Pasīvu kopsumma

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Aivars Maldups
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede
2017. gada ____. ___________
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gadu
Pamatkapitāls

Pārējās rezerves

Pārskata gada
peļņa/(zaudējumi)
EUR
EUR

EUR
2014. gada 31. decembrī

Kopā
EUR

711 436

1 620 867

104 938

2 437 241

Iepriekšējā gada peļņas
pārnešana

-

10 494

(10 494)

-

Dividendes

-

-

(94 444)

(94 444)

Pārskata gada peļņa

-

-

82 720

82 720

711 436

1 631 361

82 720

2 425 517

(1)

1

-

-

Iepriekšējā gada peļņas
pārnešana

-

8 272

(8 272)

-

Dividendes

-

-

( 74 448)

( 74 448)

Pārskata gada zaudējumi

-

-

(17 458)

( 17 458)

2016. gada 31. decembrī

711 435

1 639 634

( 17 458)

2 333 611

2015. gada 31. decembrī
Pamatkapitāla denominācija euro

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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2016. GADA PĀRSKATS
Naudas plūsmas pārskats par 2016. gadu
Pielikums
Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu
sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās
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Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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2016
EUR

2015
EUR

1 821 108

1 952 418

(1 750 779)
2 495
72 824
( 14 325)
58 499

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

(56 482)

(92 824)

3 884
(52 598)

( 92 824)

(74 448)
(74 448)

(94 444)
(94 444)

6 692

20 849

(61 855)

77 311

2 609 873

2 532 562

2 548 018

2 609 873

VSIA „LATVIJAS VĒSTNESIS”
2016. GADA PĀRSKATS
Pielikums
Grāmatvedības politika
a) Vispārīgie principi
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu veidiem). Saskaņā ar
“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība klasificējama kā maza sabiedrība,
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9.
panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes
nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu
rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā,
vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības
turpināšanas principu.
b) Informācija par Sabiedrību
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā.
c) Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot pievienotās
vērtības nodokli. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa.
Publicējot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktos oficiālos paziņojumus, maksu par to
publicēšanu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums”
3. pantā 8. daļas nosacījumiem, kas nosaka, ka arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par
nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai
uzdevumu pildīšanā.
Par to, ka ārējos normatīvajos aktos noteiktos paziņojumu publicēšana ir valsts pārvaldes funkcija, ir saņemts
Tieslietu ministrijas skaidrojums 2006. gada 23. oktobra vēstulē Nr.1-7.1/4300, kā arī Finanšu ministrijas
2006.gada 28.decembra vēstule Nr.50-2-04/6353 par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta
divdesmit otrās daļas piemērošanu.
d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti
saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Europas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo
banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un
ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos
debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā
izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu
svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu.
Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļa vērtību līdz
aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
% gadā
Datori, datoru programmprodukti, datu uzkrāšanas iekārtas,
darba rīki
Elektroniskā aparatūra
Oficiālo paziņojumu apstrādes un publikāciju sistēma
Elektriskā un sadzīves tehnika, kancelejas telpu iekārtas

33.33
25
20
20

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.
f)
Krājumi
Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.
g) Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem
un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti
gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.
Vadoties no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem uzkrājumiem ir izveidoti vispārējie
uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem.
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2016. GADA PĀRSKATS
Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)
h) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.
i)
Atliktais nodoklis
Sabiedrība ir izvēlējusies atzīt savā bilancē atlikto nodokli saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu
prasībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp
aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu atšķirības
galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas
pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu
atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma.
j)
Uzkrājumi
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas
vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai
šo saistību rašanās datums.
Iepriekšējos pārskata periodos uzkrājumu sastāvā bija iekļauti uzkrājumi darbinieku atvaļinājuma izmaksām. Sākot
ar 2016. gadu, saistības par uzkrāto atvaļinājumu izmaksām iekļautas bilances postenī “Uzkrātās saistības”.
Salīdzinošie rādītāji ir atbilstoši reklasificēti.
k) Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu
atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.
l)
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
m) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.
n) Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir
pietiekami pamatota.
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Pielikums (turpinājums)
(1)

Neto apgrozījums

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

(2)

1 648 847
12 087
107 918
10 279
1 779 131

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

42 691
133 442
7 065

45 616
133 977
14 844

60 430
11 867
267
58 329
314 091

73 965
11 876
17 248
54 356
351 882

2 819
11 088
21 064
8 202
3 103
13 309
7 966
4 317
5 382
2 899
80 149

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

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Apdrošināšanas, maksājumi
Komandējuma izdevumi
Sakaru izdevumi
Profesionālie pakalpojumi
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Apmācības izdevumi
Biroja preču iegādes izdevumi
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Reprezentācijas pasākumu izdevumi un ziedojumi
Pārējie izdevumi

(4)

2015
EUR

Pārējās ārējās izmaksas

Žurnāla un citu izdevumu drukāšanas izmaksas
Telpu noma, komunālie maksājumi
Reklāmas izdevumi
Informatīvo sistēmu, interneta un citu programmatūru abonēšanas
izdevumi
Laikraksta ekspedīcijas izdevumi
Izdevumi remontam
Citi izdevumi

(3)

2016
EUR

Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais nodoklis par pārskata gadu

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais nodoklis

1 633
268
1 901

15 110
(3 764)
11 346

(15 557)

94 066

(2 334)
2 847
1 388
1 901

14 110
(214)
(2 550)
11 346

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas:
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Teorētiski aprēķinātais nodoklis
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi
Nodokļu atlaide ziedojumiem
Iepriekšējo periodu korekcijas
Nodokļu izdevumi
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Pielikums (turpinājums)
(5)

Atliktais nodoklis

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā
Atliktā nodokļa saistību palielinājums pārskata gadā (skat. 4.
pielikumu)
Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās

2016
EUR

2015
EUR

2 963

6 727

268
3 231

(3 764)
2 963

Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un
to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:
31.12.2016.
31.12.2015.
EUR
EUR
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība
Uzkrājumu lēnas aprites un novecojošiem krājumiem pagaidu
atšķirība
Uzkrājumu izmaksām
Uzkrājumu atvaļinājumiem un prēmijām pagaidu atšķirība
Atliktā nodokļa saistības
(6)

14 698

23 132

(10 218)
(1 249)
3 231

(9 571)
(1 885)
(8 713)
2 963

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie
ieguldījumi
EUR

Pārējie
pamatlīdzekļi
EUR

Kopā

Sākotnējā vērtība
31.12.2015.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2016.

561 145
1 452
562 597

640 541
55 030
(47 532)
648 039

1 201 686
56 482
(47 532)
1 210 636

Nolietojums
31.12.2015.
Aprēķināts par periodu
Par norakstīto
31.12.2016.

450 677
71 749
522 426

503 862
67 874
(47 532)
524 204

954 539
139 623
(47 532)
1 046 630

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2015.
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2016.

110 468
40 171

136 679
123 835

247 147
164 006

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

47
84 734
(68 122)
16 659

17
80 873
(63 804)
17 086

(7)

Krājumi

Izejvielas un materiāli
Gatavā produkcija
Uzkrājums gatavās produkcijas vērtības samazinājumam

(8)

EUR

Pircēju un pasūtītāju parādi

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

15

80 487
(15 563)
64 924

73 837
(18 868)
54 969
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Pielikums (turpinājums)
(9)

Citi debitori

Uzņēmumu ienākumu nodokļa pārmaksa (skat. 16. pielikumu)
Pārējie debitori

(10)

17 580
2 107
19 687

23 366
2 094
25 460

23 760
2 411
9 533
3 084
38 788

26 144
2 423
9 730
3 865
42 162

2 547 902
116
432 655
(432 655)
2 548 018

2 609 258
615
432 655
(432 655)
2 609 873

Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi bankā
Naudas līdzekļi kasē
Naudas līdzekļi AS Krājbanka
Uzkrājums naudas līdzekļiem AS Krājbanka

(12)

31.12.2015.
EUR

Nākamo periodu izmaksas

Datorprogrammas un sistēmas uzturēšanas izdevumi
Laikrakstu un citas periodikas abonēšanas izdevumi
Veselības apdrošināšanas izdevumi
Citi izdevumi

(11)

31.12.2016.
EUR

Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2015. gada 31. decembrī bija Ls 500 000, kas sastāvēja no 500 000 parastajām
daļām, ar katras daļas nominālvērtību euro1.42 (Ls 1). 2016. gada 13. janvārī veikta pārreģistrācija. 2016.
gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 711 435, kas
sastāv no 711 435 parastajām daļām ar katras daļas nominālvērtību EUR 1. Starpība EUR 1 apmērā, kas
radusies reģistrētā pamatkapitāla konvertācijā uz euro pēc oficiāli noteiktā konvertācijas kursa 0.702804,
ieskaitīta Sabiedrības rezervēs.
(13)

Uzkrājumi
Uzkrājumi prēmijām
un autoratlīdzībai

2015. gada 31. decembrī
Palielinājums
Samazinājums
2016. gada 31. decembrī
(14)

Kopā

EUR

Uzkrājumi
paredzamajiem
izdevumiem
EUR

22 908
8 329
(22 907)
8 330

12 564
(12 564)
-

35 472
8 329
(35 471)
8 330

EUR

No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie maksājumi par sludinājumiem, par kuriem nav saņemts sludinājuma teksts un kuri nav
publicēti.
(15)

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi par precēm
Parādi par pakalpojumiem

16

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

555
1 898
2 453

5 758
14 269
20 027
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Pielikums (turpinājums)
(16)

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Parāds 31.12.2015.
(Pārmaksa) 31.12.2015.
Aprēķināts par
2016. gadu
Aprēķinātas par iepriekšējo
taksācijas periodu
Novirzīts uz citiem nodokļiem
Samaksāts 2016. gadā
Parāds 31.12.2016.
(Pārmaksa) 31.12.2016.

PVN
EUR

UIN
EUR

VSAOI
EUR

IIN
EUR

UDRVN
EUR

Kopā
EUR

1 247
-

(23 366)

49 687
-

29 177
-

24
-

80 135
(23 366)

14 572

245

342 854

194 893

297

552 861

(13 787)
2 032
-

1 388
18 478
(14 325)
(17 580)

(18 478)
(330 895)
43 168
-

(198 353)
25 717
-

(297)
24
-

1 388
(557 657)
70 941
(17 580)

Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī “Citi debitori”
(17)

Pārējie parādi kreditoriem

Algas
Deponenti

(18)

56 628
1 101
57 729

59 336

55 588

15 492
32 881
48 373

5 888
35 180
41 068

2016

2015

65

64

2016
EUR

2015
EUR

63 445
13 653
77 098

83 122
18 678
101 800

Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā:
(21)

50 328
780
51 108

Uzkrātās saistības

Saistības par pakalpojumiem, kas saņemti pārskata periodā
Uzkrātās saistības par darbinieku atvaļinājumiem

(20)

31.12.2015.
EUR

Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi par abonēto žurnālu Jurista Vārds
(19)

31.12.2016.
EUR

Vadības atalgojums

Valdes locekļu:
· darba samaksa
· sociālās apdrošināšanas iemaksas
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VSIA „LATVIJAS VĒSTNESIS”
2016. GADA PĀRSKATS
Pielikums (turpinājums)
(22)

Nomas un īres līgumi, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā

Sabiedrībai ir noslēgti telpu nomas līgumi ar G.Kornetu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 41, SIA
„Namatēvs” par telpu nomu Čaka ielā 59 un G.Jēkabsonu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 36. Telpu
nomas līgumi pārtraucami bez būtiskām papildus saistībām.
(23)

Valdes ieteiktā zaudējumu segšana

Sabiedrības valde iesaka 2016. gada zaudējumus segt no pārējām rezervēm.
(24)

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
finansiālo stāvokli uz 2016. gada. 31. decembri.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Aivars Maldups
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede
Rīgā, 2017. gada ………..
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