
Rādītāji 2017.gads*

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ar likumu noteiktajām funkcijām (izņemot 

Numerācijas datubāzes uzturēšanas nodrošināšana), EUR, tajā skaitā:
6 550 524

Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana (neto) 6 525 430

Bruto ieņēmumi 6 696 070

Tarifu korekcija 170 640

Antenu projektu izskatīšana un akceptēšana 25 094

Ieņēmumi no komercpakalpojumiem, EUR: tajā skaitā: 35 669

Profesionālie pakalpojumi 10 673

Telpu noma 24 996

Tīrā peļņa, EUR, t.sk.: 450 616

Tīrā peļņa no pārskata gada darbības, EUR 77 252

Tīrā peļņa no atliktā UIN saistību ieņēmumiem, EUR* 373 364

Realizācijas rentabilitāte, %, t.sk.: 6,8

Realizācijas rentabilitāte no pārskata gada darbības, % 1,2

Realizācijas rentabilitāte no atliktā UIN saistību ieņēmumiem, %* 5,6

Pašu kapitāla atdeve, ROE %, t.sk.: 4,6

Pašu kapitāla atdeve no pārskata gada darbības, ROE % 0,8

Pašu kapitāla atdeve no atliktā UIN saistību ieņēmumiem, ROE %* 3,8

Aktīvu atdeve, ROA %, t.sk.: 3,5

Aktīvu atdeve no pārskata gada darbības, ROA % 0,6

Aktīvu atdeve no atliktā UIN saistību ieņēmumiem, ROA %* 2,9

Valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada tīrās peļņas, EUR, tajā skaitā: -

Izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu, EUR -

UIN, 20%, EUR -

Valsts budžetā iemaksātās dividendes no iepriekšējā gada tīrās peļņas, % 85

Neto apgrozījums, EUR 6 646 465

Saņemtā dotācija Numerācijas datu bāzes uzturēšanai, EUR ** 89 237

Izlietotā dotācija Numerācijas datu bāzes uzturēšanai, EUR ** 85 268

Saņemtie ziedojumi, EUR 0

Veiktie ziedojumi, EUR 0

Bruto peļņa, EUR 322 716

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR
1 119 627

Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR 87 701

Pamatkapitāls, EUR 8 721 583

Bilances kopsumma, EUR 12 851 694

Pašu kapitāls, EUR 9 696 839

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē, % 75,5

Kopējo saistību kopsumma, EUR 1 470 161

Bruto peļņas rentabilitāte, % 4,9

Kopējais likviditātes rādītājs 5,8

Informācija par VAS Elektroniskie sakari" darbības rezultātiem

Finanšu mērķi

Finanšu rādītāji



Kapitāla struktūra (saistību pret pašu kapitālu attiecība) 0,2

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR 692 331

Ilgtermiņa ieguldījumi (investīcijas), EUR 1 553 001

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, EUR 1 988 143

* Sagatavojot 2017.gada pārskatu, ir zināms, ka 2018.pārskata gadā ir spēkā uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas 

rezultātā noteiktais jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējums, kas izslēdz no bilances atliktā nodokļa aktīvu vai 

saistību atlikumus, kas attiecas uz atskaitāmajām pagaidu starpībām starp bilances aktīva vai pasīva posteņu vērtību 

finanšu pārskatā un to vērtību uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, kāda tā bija aprēķināta saskaņā 

ar iepriekšējo uzņēmumu ienākuma nodokļu regulējumu. Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 

piemērošanas noteikumu Nr.775 (22.12.2015.) 35.1 3.punktu no bilances norakstītais atliktā nodokļa saistību atlikums 

atspoguļots pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Ieņēmumi no atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa 

saistībām saskaņā ar likumdošanas izmaiņām”.

** 2017.gadā saņemtās dotācijas neapgūtā summa 3969 Eur apmērā, kas atbilst pārskata perioda beigās noslēgtā 

līguma par pakalpojumu sniegšanu iepirkumu procedūras nodrošināšanai summai, tika apgūta 2018.gadā.


