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eiro ieviešana
• Par praktiskajiem jautājumiem
• Naudas drošība
• Eiro priekšpiegāde
• Pamatkapitāla denominācija
• Nodokļi, EKA u.c.

LTA sleja
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Latvijas Tirgotāju asociācija ir organizācija, kur uzņēmēji var griezties pēc atbalsta vai
padoma. Tā ir kā „aizmugure”, ja nepieciešams kaut ko risināt saistībā ar likumdošanu
vai kādiem normatīvajiem aktiem. Tas atvieglo
darbību uzņēmējiem. Varam piedalīties likumu
izstrādē un esam informēti par nepieciešamo.
Uzņēmējs viens pats to nevarētu paveikt. Arī informācijas saņemšana tirgotājiem ir kompakta.
Tiek atsijāts nebūtiskais, un nav jāizlasa vismaz
pāris desmiti lappušu garš dokuments, lai atrastu to, kas attiecas tieši
uz viņu uzņēmējdarbību.
Gatis Šķudītis, Latvijas Tirgotāju asociācijas viceprezidents

Darbojoties Latvijas Tirgotāju asociācijā, varu
pats kā uzņēmējs piedalīties lēmumu pieņemšanā, un, ja nepieciešams, arī ieteikt grozījumus likumprojektiem. Tie, kas izstrādā likumus, reizēm
var nezināt visas nianses uzņēmējdarbībā. Mēs,
savukārt, varam ieteikt to, ko nepieciešams koriģēt. Visumā likumi jau ir sastādīti pareizi, bieži
vien ir tikai sīkas nepilnības. Mēs, kā asociācija,
ar savu darbību palīdzam veidot likumdošanas
vidi Latvijā. LTA dalībniekiem arī ir iespēja operatīvi uzzināt jaunāko informāciju, dažādus likuma grozījumus utt., kas
attiecas uz tirgotājiem. Līdz ar to savlaicīgi varam sagatavoties nepieciešamajām izmaiņām. Ir vēl arī daudzi citi „plusi”, un LTA ir organizācija, kuras vārds ir pazīstams un uzskatu, ka ir prestiži atrasties tās
sastāvā. Darbība asociācijā arī spodrina uzņēmēja tēlu un attiecīgi
norāda – tas ir godprātīgs uzņēmums un tāds, kas attīstās.
Dainis Domiņš, Latvijas Tirgotāju asociācijas padomes loceklis

Jau saņemot rokās šā žurnāla numuru un vēl
neiedziļinoties tā saturā, noteikti jau pamanījāt,
ka „Latvijas Tirgotājs” šoreiz ir mazliet savādāks
nekā ierasts. Arī, lai piekļūtu elektroniskajai versijai, nav nepieciešams autorizācijas kods. Kopš
gada sākuma citu ar tirdzniecību saistītu jautājumu starpā tajā informējām arī par dažādiem
noderīgiem aspektiem saistībā ar eiro valūtas
ieviešanu no 2014.gada 1. janvāra. Šoreiz viss
saturs pilnībā veltīts šai tēmai. Pateicoties Finanšu ministrijas atbalstam, žurnāls iznāk lielākā metienā, lai tas sasniegtu
pēc iespējas vairāk nozarē strādājošo. Piedaloties sabiedrības informēšanas darba grupā, varēja novērtēt, cik daudz darba iegulda valsts iestādēs nodarbinātie, lai šis Latvijai nozīmīgais solis – lata
nomaiņa uz eiro - noritētu pēc iespējas gludāk. Patīkami apzināties,
ka gan augstākās amatpersonas, gan ierēdņi ieinteresēti strādājuši,
tiekoties ar uzņēmējiem un rīkojot seminārus, lai saprotami un detalizēti skaidrotu visus jautājumus.
Arta Baumane, žurnāla „Latvijas Tirgotājs” redaktore

Jau astoņus gadus
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) strādā eiro
ieviešanas darba grupā. Gada sākumā, pateicoties Latvijas Bankas
atbalstam,
apmeklējām tirgotājus Pērnavā,
lai iepazītos ar igauņu
pieredzi eiro ieviešanā.
LTA pirmā izvirzīja postulātu par to, ka tirgotājiem jābūt godīgiem eiro ieviesējiem. Šajā
sakarībā jau februārī izveidojām brīvprātīgās
uzlīmes „Godīgs eiro ieviesējs tirdzniecībā”. Tagad ir sākusies valsts mēroga kampaņa „Godīgs eiro ieviesējs”.
Līdz eiro ieviešanai vēl ir daudz darāmā.
Notiek diskusijas ar komercbankām, pēc tirgotāju domām būtu jāizsniedz eiro priekšpiegāde, balstoties ne tikai uz uzņēmuma iemaksām
skaidrā naudā, bet arī uz kredītvēsturi. Ir nežēlīgi pret tirgotājiem pieprasīt decembra vidū
izņemt no apgrozības mēneša ieņēmumus.
Tas ir laiks, kad visi tirgotāji iepērk preču krājumus Ziemassvētku un gadumijas svinībām,
un darbu sarežģī, ja papildus jāizņem mēneša
apgrozījums priekšpiegādes nodrošināšanai.
Otrkārt, komercbankām jāmazina augstie tarifi par skaidras naudas iemaksu kontos. Pircēji
sāk iztukšot krājkasītes, un līdz ar to veikalos palielinās sīknaudas apjoms. Pašreiz bankas par
pakalpojumu iekasē līdz pat 50 % no summas,
kas tiek iemaksāta monētās.
Eiro likuma izstrādes gaitā arī diskutējām, lai
tiktu mainīts cenu paralēlās atspoguļošanas
periods. Tas tika samazināts uz trim mēnešiem
pirms eiro ieviešanas, bet uzskatām, ka ātrās
aprites precēm tas varētu būtu tikpat garš arī
pēc eiro ieviešanas, resp. trīs mēnešus.
Tirgotājiem laikus jādomā par cenu politiku. Iespējams, ka jārīkojas tāpat, kā to dara
ražotāji, kas visas cenas izkalkulējuši, kādas tās
būs eiro izteiksmē un jau to ieviesuši no 1.jūnija.
Manuprāt, no tirgvedības viedokļa pareizi, ka
cenas jau šobrīd tiek pakārtotas eiro - tā, kā to
dara H&M veikalu tīkls. Piemēram, jau tagad
tiek noteikta cena, kas it kā izskatās neparasti:
latos 14,02, bet pārrēķinot eiro – 19,95.
Aicinām visus būt pacietīgiem, runāt ar
pircējiem un saprotami paskaidrot par eiro ieviešanas aspektiem. Šis ir valstiski svarīgs solis
abām pusēm – gan tirgotājiem, gan patērētājiem.
Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju
asociācijas prezidents
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Kas jāzina tirgotājiem
Eiro banknotes un monētas – kādas tās izskatās, naudas drošība,
pretviltošanas elementi banknotēs un interesanti fakti par naudu.
Par to lasāms Latvijas Bankas sagatavotajā rakstā. Svarīgi, lai pilnīgu
informāciju par jauno naudu saņemtu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji,
arī profesionāļi, kuriem darbs ar naudu ir ikdiena.
Priekšpiegāde. Uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā, jau sākot no pirmās 2014. gada dienas būs
nepieciešami eiro valūtas krājumi. Eiro priekšpiegāde ir iespēja uzņēmumiem saņemt eiro skaidrā naudā laikā no 2013. gada 10. līdz
31.decembrim.
EKA. Euro ieviešanas kārtības likums, kas nosaka un regulē vispārīgos
eiro ieviešanas principus, tajā skaitā arī nosacījumus kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm vai iekārtām, kurās atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jāreģistrē saņemtā samaksa par precēm un pakalpojumiem.
Godīgs eiro ieviesējs. Lai nodrošinātu cenu stabilitāti precēm un
pakalpojumiem pārejas procesā uz eiro, iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs” ir aicināts brīvprātīgi pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs. Iniciatīvas pamatprincipi apkopoti „Godīga eiro ieviesēja”
Memorandā.
PTAC informē par to, kas jāzina tirgotājiem par cenu paralēlo atspoguļošanu. Preču un pakalpojumu cenas jāpārrēķina saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto oficiālo maiņas kursu EUR 1 = LS
0,702804, strikti ievērojot matemātiskos principus.
Rūpējoties par drošību. Iekšlietu ministrija informē par drošības pasākumiem, kas palīdzēs nekļūt par krāpnieku upuri. Sagatavotajā
informācijā lasiet par to, no kā jāuzmanās tirdzniecības vietu darbiniekiem, kā arī citus padomus drošības jomā.
Padomi. Uzņēmēji un valsts iestāžu darbinieki tiek aktīvi izglītoti par
eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem. Pareiza izpratne un pieeja
atvieglos gaidāmo pasākumu veikšanu.
Par darba līgumiem. Euro ieviešanas kārtības likums paredz, ka eiro
ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauktību. Tiesisko instrumentu nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes 1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr.1103/97.
Pamatkapitāls. Kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmērs un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtība ir kapitālsabiedrības statūtos norādāmā ziņa: būs nepieciešams pārrēķins eiro.
Grāmatvedības darbam. Pārejas procesā no latiem uz eiro jānodrošina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un vērtību konvertācijas procesa izsekojamība tā, lai gūtu skaidru un patiesu priekšstatu
par jebkuru veikto pārrēķinu.
Nodokļi. Pat netīša kļūdīšanās, aprēķinot maksājamo nodokli vai veicot maksājumu, var radīt arī materiālus zaudējumus, jo šādos gadījumos tiek piemērotas soda sankcijas. Izvairīties no tā palīdz laba
nodokļu sistēmas pārzināšana un izpratne.
Akcīzes nodoklis cigaretēm. Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” sagatavoti saistībā ar eiro ieviešanu. Tajos paredzēti arī pārejas
noteikumi attiecībā uz cigaretēm, kas marķētas ar akcīzes nodokļa
markām, ņemot vērā īpašus nosacījumus to apritē.
Sabiedriskais transports. Atbilstīgi prasībām cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 01.10.2013. līdz 30.06.2014., arī sabiedriskā transportā noteiktās cenas tiks pārrēķinātas pēc oficiālā kursa un atspoguļotas pasažieriem pieejamā un saprotamā veidā.
Taksometru pārvadājumi. Atkarībā no to skaitītāju konstrukcijas, kases čekā reģistrēto darījumu kopsumma par braucienu tiek norādīta
vienlaikus gan latos, gan eiro vai arī veikts papildu ierakstu čekā.
Redaktore: Arta Baumane • Tālrunis: 22068888 • e: tirgotajs@trade.lv
• Licences numurs: 000702272 • Abonēšanas indekss: 2066
Redakcijas adrese: Bruņinieku iela 12-9, Rīga
Tirāža 5000 eks. Iespiests tipogrāfijā SIA „Preses Nams Baltic”.
Žurnāla publikācijās paustais ne vienmēr sakrīt ar redakcijas viedokli. Par autortiesību
ievērošanu reklāmās izmantotajiem materiāliem atbild reklāmdevēji.

saturs
Latu nomaiņa uz
eiro ir process, kuru Latvija piedzīvo pirmo un
vienīgo reizi. Tāpēc tas ir
arī projekts, kurā varam
gūt unikālu pieredzi, un
kopā radīt jaunus labās
prakses piemērus. Kā
vienu no tādiem varu
minēt sadarbību starp
publisko un privāto sektoru praktisko vadlīniju
izstrādē, radot teorētiski un praktiski sabalansētu instrumentu ikdienas darbamuzņēmējiem un pašvaldību iestāžu darbiniekiem visā
Latvijā. Par līdzdalību vadlīniju izstrādēlielu
paldies saku uzņēmēju nevalstisko organizāciju pārstāvjiem!
2013. gada 1. oktobris un 2014. gada
1. janvāris ir datumi, kuri kalendārā ir īpaši,
jo kalpo kā veicamo darbu atskaites punkti.
Jau ar 1. oktobri uzņēmumiem jābūt gataviem norādīt preču cenas abās valūtās, kā
arī kases aparātiem un kases sistēmām jābūt
pielāgotām darbam divās valūtās. Savukārt
sākot ar 2014. gada 1. janvāri, mēs pārejam
uz eiro ne tikai makos, bet arī grāmatvedībā, nodokļu jomā, kā arī informācijas sistēmās. Tirdzniecības nozarei ir īpaši svarīgi
plānot eiro priekšpiegādi, jo bieži vien tieši
veikali būs vietas, kur iedzīvotāji dosies iztērēt savus latus, atlikumā saņemot eiro.
Gatavošanās valūtas maiņai valstī ir intensīvs darbs ne vien uzņēmējiem, bet arī
publiskajam sektoram. Aktīvais darbs gan
Eiro projekta vadības komitejā, gan darba
grupās, gan katrā uzņēmumā un iestādē
dod pārliecību, ka darbs būs labi padarīts
un izaicinājums pārliecinoši pievarēts. Es
ticu, ka eiro ir vērtīgs ilgtermiņa rīks kā attīstīt un pilnveidot uzņēmējdarbību, un līdz ar
to audzēt peļņu un kopējo labklājību. Aizvadīto gadu darbā kopā esam nopelnījuši
vietu eirozonā līdzās pasaules attīstītākajām
un pirktspējīgākajām ekonomikām. Un turpmāk būsim eiro ikdienas daļa, kas norāda uz
valsts konkurētspēju, stabilitāti un attīstību.
Eiro uzlabo Latvijas investīciju vidi un dod
papildu stimulu tautsaimniecības attīstībai,
kas arī pozitīvi atsauksies uz iekšējā patēriņa
pieaugumu. Turpmāk veikt tirdzniecību ar
tādām valstīm, kā Vācija, Igaunija, Somija,
Nīderlande, Francija būs vienkāršāk un izdevīgāk nekā līdz šim. Eiro ne tikai ļaus ietaupīt uz valūtas konvertācijas un transakciju
komisijas maksu samazināšanās rēķina, bet
arī sniegs pieeju un sadarbības iespējas ar
jauniem tirgiem.
Sanita Bajāre, Finanšu ministrijas valsts sekretāre,
Eiro projekta vadības komitejas priekšsēdētāja
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Tuvojas 2014. gada 1. janvāris, kad Latvija ieviesīs
eiro, un ļoti būtiski, lai pilnīgu informāciju par jauno
naudu saņemtu gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, tostarp
profesionāļi, kuriem darbs ar naudu ir ikdiena.
Visām eirozonas valstīm ir vienādas eiro banknotes.
Tās var raksturot ar formulu „7+1” – septiņas pirmās
sērijas eiro banknotes un pirmā otrās (Eiropas) sērijas banknote, kura tika laista klajā šā gada pavasarī.
Katrai no 17 eirozonas valstīm vienā (Eiropas) pusē ir
vienādas, bet otrā (nacionālajā) pusē - atšķirīgas eiro
monētas. Turklāt katrai eirozonas valstij ir iespējas
izlaist speciālas – kolekciju un piemiņas – monētas.
Andris Tauriņš, Latvijas Bankas Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs

eiro banknotes
un monētas
Eiro un naudas drošība
Jauno eirozonas dalībvalstu (arī
Igaunijas) pieredze liecina, ka pēc
eiro ieviešanas situācija ar naudas viltošanu būtiski nemainās. Konstatēto
viltojumu skaits pieaug nenozīmīgi, un
tas nekādā veidā nenodara būtisku
kaitējumu ekonomikai. Arī Latvijā nav
gaidāma situācijas pasliktināšanās
pēc eiro ieviešanas.
Pieredze rāda, ka pārsvarā tiek viltotas eiro banknotes (kamēr lata gadījumā pārsvarā sastopami monētu,
nevis banknošu viltojumi). Kopš 2002.
gada Latvijā konstatētas 915 viltotas
eiro banknotes un neviena monēta.
Galvenokārt tiek viltotas visvairāk izmantotās – 20 un 50 eiro – banknotes,
turklāt 20 eiro banknošu viltojumi bie-
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žāk sastopami Dienvideiropā, bet 50
eiro banknošu viltojumi – Centrāleiropā.
Eiro monētu gadījumā faktiski nav
jāsatraucas par viltojumiem – tie ir
sastopami ļoti reti. 2012. gadā no
apgrozības izņemts 184 000 viltotu eiro
monētu (salīdzinājumam - apgrozībā
ir vairāk nekā 100 miljardi īstu eiro
monētu; 2012. gadā atklāto viltoto
eiro banknošu skaits bija 531 000).

Kādas eiro banknotes ir
apgrozībā un kā tās izskatās?
Apgrozībā ir septiņu nominālvērtību eiro banknotes – 5, 10, 20, 50, 100,
200 un 500 eiro, un uz tām attēloti dažādu Eiropas vēstures periodu arhitektūras stili.

Pretviltošanas elementi eiro
banknotēs
Visās eiro banknotēs iestrādāti dažādi pretviltošanas elementi. Jebkuru
eiro banknoti var viegli pārbaudīt, to
aptaustot, apskatot un pagrozot. Latvijas iedzīvotājiem, kuri labi pazīst lata
banknotes un to drošības pazīmes,
neradīsies grūtības ar eiro.
Īpašu iespiedtehnoloģiju rezultātā
banknotes ir viegli atpazīt ar tausti.
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Daļa elementu izgatavoti ar dobspiedi, un ar roku var sajust biezo krāsvielas
slāni:

Aplūkojot banknoti pret gaismu,
redzama
daudztoņu
ūdenszīme.
Caurejošā gaismā redzama aizsargjosla ar mikrotekstu (sīkiem burtiem salasāms teksts „EURO” un nomināla ciparu apzīmējums). Caurejošā gaismā
caurskates attēls veido vienu veselu:

Grozot banknoti, aversā redzams
mainīgs hologrammas attēls, bet reversā – zeltīta josla (5–20 eiro banknotēm):

Tāpat par banknotes drošību rūpējas ar papildu elementiem, ko parasti
vairāk iepazīst profesionālie naudas
lietotāji – kasieri, veikalnieki u.c. (ultravioleto staru gaismā redzamās pazīmes, infrasarkano staru gaismā redzamās pazīmes u.c.).
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Otrās sērijas eiro banknotes
Tāpat kā citas valūtas, eiro turpina
attīstīties. Pilnveidojot naudas drošību,
šā gada 2. maijā apgrozībā tika laista pirmā otrās – Eiropas – sērijas 5 eiro
banknote.
Eiropas sērijas banknošu dizaina
pamatā ir laikmetu un stilu motīvi, kas
izmantoti pirmās sērijas banknotēs. To-

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

mēr jauno banknošu izskats ir vizuāli
nedaudz mainīts, lai piešķirtu tām jaunu izskatu un iestrādātu vairākus jaunus un pilnveidotus pretviltošanas elementus, kas ļauj arī viegli atšķirt abu
sēriju banknotes.
Jaunā 5 eiro banknote izskatās
šādi:

Pirmā izlaiduma 5 eiro banknotes joprojām būs apgrozībā kopā ar jaunajām
banknotēm, bet pamazām tiks izņemtas no apgrozības. Pakāpeniski tiks ieviestas arī citu nominālu otrās sērijas eiro banknotes.

Interesanti fakti par eiro
banknotēm
Eiropas Centrālajā bankā ir apkopoti vairāki interesanti fakti. Kā piemērs tiek izmantota 5 eiro banknote.
Aprēķināts, ka 5 eiro banknotes vidēji „dzīvo” 13 mēnešus – tas līdzinās
mārītes mūža ilgumam. Apgrozībā ir
900 tonnu 5 eiro banknošu, kas sver
tikpat, cik divas piekrautas „Airbus
A380” lidmašīnas (tā ir lielākā pa-

sažieru lidmašīna pasaulē). Ja visas
2012. gadā izgatavotās 5 eiro banknotes noliktu rindā citu aiz citas, varētu aizsniegt Mēnesi; savukārt, ja šādi
izkārtotu visas 2012. gadā apgrozībā
esošās 5 eiro banknotes, Zeme tiktu
apjozta 4,6 reizes.
Un šādi izskatās eiro banknošu dzīves cikls:

Eiro monētas

Apgrozībā ir laistas astoņu dažādu
nominālu eiro un centu monētas –
1 un 2 eiro un 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centi.
Tātad nomināli ir tādi paši kā lata un
santīmu monētām.
Eiro un centu monētu kopīgajā
pusē vienā no trim dažādiem veidiem attēlotas ES kartes aprises, ko
ieskauj 12 ES simbolizējošas zvaigznes.
Eiro monētu kopīgās puses dizainu
izstrādāja beļģu mākslinieks Luks Luikss.
Eiro monētām ir paaugstinātas
drošības mašīnlasāmi elementi. 1 un
2 eiro monētu izgatavošanā izmantotas sarežģītas bimetāla un kārtainas struktūras tehnoloģijas. 10, 20 un
50 centu monētu materiāls ir unikāls
sakausējums (ziemeļu zelts), ko grūti izkausēt un kas tiek izmantots tikai
monētu izgatavošanai. Vēl viena
1 un 2 eiro monētu drošības pazīme –
monētu centrs ir viegli magnētisks, bet
ārējais riņķis – nav.
Uzraksts uz 2 eiro jostas un unikālā
metāla sakausējuma pielietojums 10,
20 un 50 centu monētās padara tās
grūti viltojamas.

Latvijas eiro monētas
Latvijas eiro monētas rotās tautai
būtiski simboli – uz 1 un 2 eiro monētām tautumeitas portrets no sudraba
pieclatnieka, uz 10, 20 un 50 centu
monētām – Latvijas Republikas lielais
valsts ģerbonis, uz 1, 2 un 5 centu monētām – Latvijas Republikas mazais
valsts ģerbonis. Un tās izskatīsies šādi:

Eiro monētas bez robežām

Eiropas Centrālās bankas ilustrācija
(www.jaunas-euro-banknotes.eu)
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Visas eiro monētas ir derīgas visās
eirozonas valstīs. Tātad arī Latvijā, kad
šeit ieviesīs eiro, varēs norēķināties un
cilvēku makos nonāks dažādas eiro
monētas. Savukārt Latvijas eiro monētas nonāks apritē citās ES valstīs un
vēstīs par Latviju.
Uz citām valstīm ļaudis parasti iz-
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ved nelielu daudzumu skaidras naudas atlikumu monētās to svara dēļ.
Tādējādi katrā valstī apgrozībā vairumā gadījumu cirkulē šajā valstī izlaistās eiro monētas.
Eiro monētas var izmantot tirdzniecības automātos visā eirozonā neatkarīgi no tā, kur tās izlaistas.

Padomāts par vājredzīgiem
cilvēkiem
Eiro banknošu un monētu dizainā ir
padomāts par vājredzīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem.
Dažādu nominālu eiro banknotēm
ir nedaudz atšķirīgs izmērs, turklāt daži
banknošu dizaina elementi veidoti
reljefā iespiedumā, izmantojot īpašas
iespiedtehnoloģijas (dobspiedi). Vājredzīgajiem cilvēkiem palīdzēs arī tas,
ka katrai banknotei ir viena noteicošā
krāsa un katras banknotes nominālvērtības uzraksts ir iespiests lieliem cipariem.
Eiro monētām ir atšķirīgs izmērs,
svars (jo smagāka monēta, jo tā vērtīgāka), materiāls, krāsa un biezums
(jo biezāka monēta, jo tā vērtīgāka).
Dažādu nominālvērtību monētām
ir atšķirīgas jostas. 2 eiro monētai uz
smalki rievotas jostas iekaltas rakstzīmes, 1 eiro monētas jostai ir pārtraukts
rievojums (trīs iedaļas – ar rievojumu,
trīs iedaļas – gludas), 50 un 10 centu
monētas jostu klāj smalki ierobi, 20
centu monētas jostai ir septiņi iespiedumi („spāņu zieda” forma), 5 un 1
centa monētas josta ir gluda, 2 centu
monētas josta ir gluda un ar gropi:

nauda

No Latvijas Republikas
naudas vēstures
Finanšu ministrija 1929. gada februārī pieņēma
lēmumu, lai uz Londonas naudas kaltuvē Royal Mint
pasūtāmās sudraba piecu latu monētas būtu Latvijas
Republiku un brīvību simbolizējoša „jaunavas galva”.
Par latvju jaunavas etalonu un
savu modeli grafiķis Rihards Zariņš izvēlējās savas spiestuves korektori Zelmu
Braueri (1900–1977), kurai toreiz bija
29 gadi. Viņa bija diplomēta filoloģe,
jauna, skaista sieviete, vērīga, gudra
un ļoti godīga. Rihards Zariņš augstu
vērtēja savu darbinieci un izvēlējās
viņu par modeli ļoti daudziem saviem
grafikas darbiem. Zelmas Braueres attēls ir arī uz divām grafiķa veidotajām
latu banknotēm, arī Riharda Zariņa
un Ludolfa Liberta izdotajos „Latvju
Rakstos” viņa figurē kā modele tautas
tērpā.
Zelma Brauere spiestuvē nostrādāja 43 gadus – bija teicama darbiniece, zināja septiņas valodas, strādāja
rūpīgi un atbildīgi dažādu valdošo

režīmu laikos. Pēc aiziešanas pensijā
dzīvoja Āgenskalnā (iesvētīta Mārtiņa
baznīcā) kopā ar māsu un palika neprecējusies. Viņa apdāvāja tuviniekus
ar pieclatu sudraba monētām, taču
necieta, ja šo monētu sauca par „Mildu”, tādos brīžos Zelma Brauere esot
pieklususi sarunās vai piecēlusies no
viesību galda.
Mūžībā aizgājusi 77 gadu vecumā,
viņas atdusas vieta ir Lāčupes kapos.
Zelmu Braueri apbedīja tautas tērpā tādā, kāds redzams uz monētas.
Avots: Jāņa Stradiņa uzruna Latvijas Bankas un lata iedibināšanas 90
gadu jubilejas svinībās 2012. gada 1.
novembrī,
http://www.bank.lv/parlatvijas-banku/sudraba-pieclatniekatresa-atdzimsana

Kur meklēt informāciju par eiro
banknotēm un monētām?
Sīkāka informācija par eiro pieejama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē „www.jaunas-euro-banknotes.eu” un Latvijas Bankas mājaslapā
„www.bank.lv”. Tuvojoties eiro ieviešanai, iedzīvotāji saņems drukātu un
cita veida informāciju par eiro naudaszīmēm un to pretviltošanas pazīmēm.
(Teksta turpinājums – elektroniskajā
žurnālā tirgotājs.lv)
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KAS IR

PRIEKŠPIEGĀDE?

SKAIDRĀS NAUDAS EIRO PRIEKŠPIEGĀDE UZŅĒMUMIEM –
LAIKUS JAUTĀ SAVAI BANKAI!
Latvijā uzreiz pēc eiro ieviešanas, jau 2014. gada 1. janvārī, kā
oficiāls maksāšanas līdzeklis būs jāizmanto eiro. Tas nozīmē,
ka tādēļ uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā, jau sākot no pirmās jaunā gada dienas būs
nepieciešami eiro valūtas krājumi. Pirmās divas nedēļas – no
1.janvāra līdz 14.janvārim – veikaliem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem uzņēmumiem, kas ikdienā strādā ar skaidru
naudu, vajadzēs apkalpot klientus divās valūtās – pieņemt gan
latus, gan eiro, bet atlikumu izdodot tikai eiro. Tāpēc uzņēmumu kasēs jābūt pietiekamā daudzumā eiro. Šo iespēju bankas
piedāvā nodrošināt ar eiro priekšpiegādi.

Eiro priekšpiegāde ir iespēja uzņēmumiem saņemt eiro skaidrā naudā
laikā no 2013. gada 10. decembra līdz
31.decembrim. Tomēr jāņem vērā, ka
šo naudu drīkst lietot tikai pēc oficiālās eiro ieviešanas, t.i. no 2014. gada
1.janvāra.
Bankas piedāvā organizēt īpaši
ērtu priekšpiegādi, piesakoties uzņēmumiem laikus, lai eiro ar piegādi saņemtu decembra otrajā pusē.
Gadījumā, ja priekšpiegāde netiks
pasūtīta un uzņēmumi vēlēsies vienkārši paši aiziet uz bankas filiāli 2013.
gada decembra nogalē vai 2014.
gada janvāra sākumā, tad jārēķinās
gan ar daudz lielākām rindām filiālēs
(pašreizējie aprēķini rāda, ka vidēji
varētu nākties gaidīt vairākas stundas), gan ar fiziski smagu monētu
komplektu pārnēsāšanu (viens standarta eiro monētu komplekts 200 eiro
vērtībā sver 3,5 kg), kā arī jādomā par
drošības aspektiem, pārvietojoties
ar skaidro naudu. Atsevišķās bankās
decembrī vispār nepiedāvās saņemt
eiro monētas.

Desmit soļi ērtai eiro
priekšpiegādei
Uzņēmējiem ir jāievēro vairāki vispārējie principi un soļi, lai nodrošinātu
veiksmīgu eiro priekšpiegādi:
1) iepriekš jāapzina pirmajās 2014.
gada dienās nepieciešamais eiro
daudzums skaidrā naudā gan banknotēs, gan monētās uzņēmumam kopumā un katrā tirdzniecības vietā atsevišķi. Ieteicams, lai tas būtu skaidrās
naudas apjoms, kas parasti nepieciešams septiņām dienām. Apspriediet
ar savu banku, kā aprēķināt iespējamo pieprasījumu pēc banknotēm un
monētām;
2)jāapzina objekts (objekti), uz kuru
būs nepieciešama naudas piegāde;
3) jāsazinās ar savu banku, lai noskaidrotu visus priekšpiegādes noteikumus, termiņus un iespējas, kā arī noslēgtu priekšpiegādes līgumu;
4) jāņem vērā, ka pieteikšanās periods priekšpiegādei ir ierobežots un
katrai bankai individuāls, tādēļ viss jādara savlaicīgi;
5) jāizlemj, vai nepieciešami inkasācijas pakalpojumi, jānoslēdz līgums

par to izmantošanu (jādomā arī par
latu savākšanu janvārī, jāņem vērā,
ka varētu sakrāties liels monētu daudzums);
6) bankas kontā jānodrošina attiecīgais naudas daudzums latos, ko vēlaties pasūtīt eiro priekšpiegādē;
7) priekšpiegādē piegādātie eiro
jāglabā un jāuzskaita uzņēmuma ārpusbilancē atsevišķi no citām eiro
naudas zīmēm (atbildīgās institūcijas ir
tiesīgas veikt pārbaudi), kā arī jārūpējas par naudas fizisko drošību;
8) eiro priekšpiegāde uzņēmumiem sāksies no 10. decembra;
9) priekšpiegādē saņemtos eiro
drīkstēs sākt lietot tikai no 2014. gada
1. janvāra;
10) lai samazinātu pieprasījumu
pēc izdodamās skaidrās naudas,
klientus var mudināt vai nu maksāt
precīzu summu, vai izmantot kredītkartes un debetkartes. Tirgotājiem,
kas nepiedāvā norēķināšanās iespēju
ar maksājumu karti, ieteicams piedāvāt klientiem šādu iespēju. Jautājiet
savā bankā par termināla uzstādīšanas iespējām.

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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Galvenais partneris – banka
Uzņēmumiem
galvenais
eiro
priekšpiegādes partneris ir banka,
tādēļ pirmais un galvenais, kas būtu
jādara – jāsazinās ar savu klientu menedžeri vai jebkuru citu bankas darbinieku, piemēram, pa telefonu vai
e-pastu. Tāpat ļoti daudz noderīgas
informācijas var gūt banku mājaslapās – būtu ieteicams ar to rūpīgi iepazīties.
Bankas ir noteikušas dažādus eiro
priekšpiegādes nosacījumus, kas atšķiras ar pieteikšanās laikiem un atsevišķām niansēm, piemēram, atsevišķas
bankas ir sagatavojušas vairāku veidu
monētu un/vai banknošu komplektus
uzņēmējiem papildu Latvijas Bankas
piedāvātajiem eiro priekšpiegādes

monētu komplektiem 200 eiro vērtībā.
Tāpat vairākas bankas piedāvā uzņēmējiem ērtības labad arī inkasācijas
pakalpojumu, noformējot to vienlaikus ar priekšpiegādes pieteikumu. Tādēļ vēlreiz aicinām laikus vērsties savā
bankā un uzzināt visu par priekšpiegādi un tai pieteikties.
Daudz papildu informācijas ir banku mājaslapās, pieteikumus iespējams
aizpildīt arī elektroniskā veidā un internetbankās, tā attālināti saņemot bankas pakalpojumu, speciāli nedodoties
uz filiāli!

Vienkāršotā priekšpiegāde
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kur darbinieku skaits ir mazāks
par 10 un gada apgrozījums vai bi-

lances aktīvu apjoms nepārsniedz
2 miljonus eiro, paredzēta arī vienkāršotā priekšpiegāde. Tajā būs iespējams saņemt ne vairāk kā 10 tūkstošus
eiro. Arī šiem uzņēmumiem ir jāaizpilda eiro priekšpiegādes pieteikums
banku noteiktajos termiņos. Aizpildot
tipveida veidlapu, nepieciešamās
naudas daudzumu uzņēmumam pašam vajadzēs saņemt savā bankas filiālē, sākot no 2013. gada 27. decembra. Tomēr jārēķinās, ka tas ir neilgi
pirms jaunā gada, un tāpēc filiālēs ir
sagaidāmas rindas. Iesakām uzņēmumiem racionāli apdomāt savu vajadzību pēc eiro priekšpiegādes, un, ja
tā ir aktuāla, izvēlēties risinājumus, kas
garantē ērtu un plānojamu naudas
saņemšanu.

Specializēta informācija lielāko banku mājas lapās par eiro priekšpiegādi un kontakti
• banka Citadele: t. 67107303, e-pasts: priekspiegade@citadele.lv,
http://www.citadele.lv/lv/business/euro-introduction/pre-order/ (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 21.10.2013.)
• DNB banka: t. 1880, e-pasts: eiro@dnb.lv,
http://www.dnb.lv/lv/par-mums/papildininformacija-uznemejiem (informatīvā anketa jāaizpilda līdz 31.08.2013.,
līgums jānoslēdz līdz 31.10.2013.)
• Nordea banka: t. 67096096, e-pasts: info@nordea.lv,
http://www.nordea.lv/eiro (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 11.10.20313.)
• NORVIK BANKA: t. 67041100, e-pasts: welcome@norvik.lv,
http://www.norvik.lv/lv/bank/eur/eur_piegade/ (pieteikšanās līdz 31.10.2013.)
• SEB banka: t. 8777, e-pasts: info@seb.lv,
http://eiro.seb.lv/lv/uznemejiem (pieteikšanās priekšpiegādei līdz 01.11.2013.)
• Swedbank: t. 67444444, e-pasts: info@swedbank.lv,
http://www.swedbank.lv/eiro_ieviesana/ka_sagatavoties_ertakai_parejai_uz_eiro_juridiskam-personam/#
priekspiegade, kā arī eiro sadaļa Swedbank Uzņēmumu tīklā www.businessnetwork.lv (pieteikšanās priekšpiegādei
līdz 21.10.2013.)
Mājas lapā www.eiro.lv ir pieejamas arī skaidrās naudas priekšpiegādes vadlīnijas
http://eiro.lv/faili/struktura/7F4A09416945001373724970.pdf. Ar vadlīniju piemērošanu saistītos jautājumus var sūtīt
uz e-pastu: info@bank.lv vai zvanot uz tālruni 6702 2300 vai eiro informatīvo bezmaksas tālruni 80003000.
Eiro ieviešanas posmi

Paralēlas cenu atspoguļošanas periods (cenas LVL un EUR)
Vienlaicīgās apgrozības periods – samaksa skaidrā naudā par precēm
un pakalpojumiem jāpieņem gan LVL, gan EUR. Atlikums jāizsniedz EUR
Skaidrās naudas maiņa komercbankās (LVL pret EUR – pēc oficiāla
kursa un bez maksas

Skaidrās naudas maiņa Latvijas Bankā (LVL pret EUR) bez laika irobežojumiem
Trīs mēnešus 302 pasta nodaļās varēs veikt naudas maiņu bez ierobežojumiem un papildu komisijas.
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2013.gada 9.jūlijā ir oficiāli apstiprināta Latvijas
uzņemšana eiro zonā, kas paredz, ka, sākot ar 2014.
gada 1.janvāri,skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos Latvijas Republikā par likumīgu maksāšanas līdzekli kļūs eiro, aizstājot pašreiz
spēkā esošo nacionālo valūtu – latu. Euro ieviešanas
kārtības likums nosaka un regulē vispārīgos eiro
ieviešanas principus, tajā skaitā arī nosacījumus kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm vai iekārtām (turpmāk – kases aparāts), kurās
atbilstoši Latvijas likumdošanai ir jāreģistrē saņemtā samaksa par precēm un pakalpojumiem.1 Līdz ar to
eiro ieviešana vistiešākajā mērā skars arī pilnīgi visus
kases aparātu lietotājus Latvijā.

Māris Muižnieks, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības
metodikas daļas galvenais speciālists

Situācija ar kases aparātiem eiro
ieviešanas procesā varētu šķist vienkārša, ja kases aparātos drīkstētu reģistrēt tikai darījumu summas – līdz
eiro ieviešanas dienai latos, bet pēc
tās – eiro. Tomēr Euro ieviešanas kārtības likums nosaka vienu ļoti būtisku
un konkrētu regulējumu kases aparātiem – preču un pakalpojumu cenu
paralēlās atspoguļošanas periodā,
kas ilgs trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un vēl sešus mēnešus pēc
tās, darījuma kopsumma kases čekos,
kas izsniedzami patērētājiem – fiziskajām personām, ir jānorāda gan latos,
gan eiro.2 Tas ir noteikts tādēl, lai eiro
ieviešana būtu pēc iespējas vairāk saprotama un vieglāk uztverama visiem
Latvijas iedzīvotājiem, kas ir pieraduši
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saprast darījumu vērtību un norēķināties par tiem latos. Līdz ar to tas ir ieguvums patērētājiem, jo arī pēc preču vai pakalpojumu apmaksas kases
čekā varēs salīdzināt darījumu vērtību,
kas izteikta jaunā valūtā, salīdzinot ar
iepriekšējo.
Tāpēc visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri lieto kases aparātus, ir laicīgi jāpārliecinās par to lietoto
kases aparātu tehniskajām iespējām
nodrošināt kases čekā darījuma kopsummas norādīšanu latos un eiro, lai
izpildītu Euro ieviešanas kārtības likuma prasību. Neskaidrību gadījumā ir
jāvēršas pie kases aparātu apkalpojošajiem dienestiem, kas var
novērtēt kases aparātu tehniskās ie-

spējas, palīdzēt ar kases aparāta iestatījumu uzstādīšanu, sākoties cenu
paralēlās atspoguļošanas periodam,
kā arī sniegt padomu, kā rīkoties, ja
kases aparāts nav piemērots tādas
funkcijas veikšanai.
Lai palīdzētu un sniegtu atbalstu
Latvijas nodokļu maksātājiem Euro
ieviešanas kārtības likuma prasību izpildē, Valsts ieņēmumu dienests jau
tagad ir veicis virkni pasākumu un turpina atbalstu eiro ieviešanai Latvijā.
Kases aparātu lietotājiem ļoti būtisks
pasākums ir kases aparātu novērtējums. Tāpēc, pamatojoties uz kases
aparātu apkalpojošo dienestu sniegto
informāciju, ir izvērtēta Latvijā lietoto
kases aparātu tehniskā atbilstība divu
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valūtu atspoguļošanai kases čekā un
secināts, ka diemžēl ne visiem kases
aparātiem ir šādas tehniskās iespējas.
Grūtības, pirmkārt, sagādā tas, ka Latvijā lielākoties tiek lietoti tehnoloģiski
ļoti novecojuši kases aparāti, kas ražoti pat pirms divdesmit gadiem. Šādiem kases aparātiem ir ļoti ierobežotas tehniskās iespējas, kā arī bieži vien
pats kases aparātu ražotājs jau daudzus gadus nesniedz nekādu atbalstu
to uzturēšanā un izmaiņu veikšanā.
Izvērtējot kases aparātu tehniskās
iespējas,
ir izveidots izņēmumu saraksts ar
tiem kases aparātu modeļiem, kam
paralēlās preču un pakalpojumu
cenu atspoguļošanas periodā nebūs
jānodrošina darījuma kopsummas
norādīšana latos un eiro.
Izņēmumu saraksts ir iekļauts noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču
un iekārtu lietošanas kārtību un apstiprināts Ministru kabinetā.3 Tomēr pat
visiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri
lieto kases aparātus, kas ir iekļauti iepriekš minētajā izņēmumu sarakstā, ir
jāpārliecinās par to, lai kases čekos, kā arī kases aparātu izdrukātajās
atskaitēs, sākot ar 2014.gada 1.janvāri netiktu uzrādīts latu apzīmējums,
piemēram, Ls vai LVL. Ja kases
aparātos ir iestrādāta šāda valsts valūtas norādīšana, tad tā ir vai nu jānoņem, atstājot tikai summas, vai arī
jānodrošina, lai pēc eiro ieviešanas
dienas tiktu norādīta attiecīgā valsts
valūta – eiro, nevis lati.
Ļoti būtiski, lai tie kases aparātu
lietotāji, kuru aparāti ir izņēmumu sarakstā, cenu paralēlās atspoguļošanas periodā ar roku ierakstītu un ar
parakstu apliecinātu kases čekā darījuma kopsummu otrā valūtā (līdz šī
gada beigām – eiro, pēc tam – latos),
ja to pieprasa darījuma partneris – fiziska persona.
Ņemot vērā to, ka kases čekā ir
jānorāda saņemtās naudas summa,

svarīgi ir ievērot to, ka latu un eiro
vienlaicīgas apgrozības periodā (divas nedēļas no 2014.gada 1.janvāra)
tā var būt gan latos, gan eiro. Tāpēc
visiem kases aparātiem, arī tiem, kuri
nav iekļauti izņēmumu sarakstā, ir atļauts nenorādīt kases čekā saņemto
summu latos un eiro, ja kases aparāta
konstrukcija to nevar nodrošināt. Tomēr pēc darījuma partnera pieprasījuma tā ir obligāti jāieraksta ar roku un
jāapliecina ar parakstu.
Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis arī „Vadlīnijas par darbu ar kases
aparātiem un kases sistēmām cenu
paralēlās atspoguļošanas un latu un
eiro vienlaicīgas apgrozības periodā”.
Tās ir pieejamas gan Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas sadaļā „Eiro
ieviešana Latvijā”, gan arī www.eiro.
lv mājas lapā. Vadlīniju izstrādes mērķis ir saprotami un uzskatāmi skaidrot
Euro ieviešanas kārtības likuma noteikto regulējumu attiecībā uz kases
aparātiem, to tehniskajām prasībām
un samaksu apliecinošiem dokumentiem cenu paralēlās atspoguļošanas
un latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā. Šajās vadlīnijās aprakstīti pamatprincipi par darbu ar kases
aparātiem, kā arī sniegti ilustratīvi piemēri kases čekiem, kvītīm un pat kases
aparātu žurnālam.
Visiem kases aparātu lietotājiem –
gan tiem, kuru modeļiem ir atļauts nenorādīt darījuma kopsummu divās valūtās, gan tiem, kuriem nav izņēmuma
statusa – ir
jāņem vērā tas, ka 2014.gada
1.janvārī, kad par valsts valūtu kļūs
eiro, nedrīkstēs izmantot kases aparātus norēķiniem ar eiro, kamēr nebūs
izdrukāts kases aparāta dienas jeb Z
pārskats un kases aparāta žurnālā fiksēta Z pārskatā uzrādītā visu iepriekšējo darījumu kopsumma latos.

EKA
diennakts režīmā, piemēram, restorāniem. Tāpēc šādā gadījumā ir atļauts
pabeigt darījumu, kas ir uzsākts latos
2013.gada 31.decembrī un turpinās
2014.gada 1.janvārī, un, tikai pēc tā
noslēgšanas, fiksēt darījumu kopsummas latos un pāriet uz norēķiniem ar
eiro.
Valsts ieņēmumu dienests iesaka
laikus ieplānot visas nepieciešamās
darbības ar kases aparātiem, kas
nepieciešamas, lai eiro ieviešana noritētu veiksmīgi un bez problēmām.
Neskaidrību gadījumā vēlams sazināties ar kases aparātu apkalpojošajiem dienestiem vai Valsts ieņēmumu
dienestu, kā arī sekot līdzi aktuālajai
informācijai par eiro ieviešanu Latvijā
www.eiro.lv mājas lapā.
Restorānu nakts
31.decembris/1.janvāris
• Vieni tirgos ielūgumus pirms pasākuma ar opciju „viss iekļauts”, un
lietas kas būs kā „ekstra” pasūtījums,
aprēķinās pēc jaunā gada, kad pasākums ies uz noslēguma fāzi un noformēs čeku eiro valūtā.
• Citi aizvērs dienu kasēs laika posmā no 23:30-23:50 un operatīvi izpildīs
instrukcijas, ko kases aparātu apkalpotāji ir snieguši, lai pēc iespējas ātrāk
atvērtu sistēmas no jauna ar jauno
bāzes valūtu eiro. Šajā gadījumā būs
brīdis, kad kases nedarbosies. Paredzam, ka tas varētu būt laika posms
no 30 min līdz 1,5 stundai – atkarībā no
kases sistēmu skaita. Klienti, kas veiks
pasūtījumus šajā laikā tiks fiksēti uz papīra formā izveidotām kvītīm, vēlāk
ievadot attiecīgos pasūtījumus no jauna atvērtā sistēmā un veicot norēķinus caur kases sistēmu jau eiro valūtā.

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri pie
kases aparātā uzkrātās un kases aparāta žurnālā ierakstītās darījumu kopsummas latos būs jāpieskaita summas
eiro. Šis nosacījums ir jāievēro arī tiem
kases aparātu lietotājiem, kas strādā

1
Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 10.pielikums
2
Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļa
3
Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”
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GODĪGA EIRO
IEVIEŠANA IR
UZŅĒMĒJU ATBILDĪBA

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes
loceklis Salvis Roga.

No kreisās: SIA Sakret direktors Andris
Vanags, Finanšu ministrs Andris Vilks un
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes
loceklis Salvis Roga.

Gatavojoties eiro ieviešanai, šā gada vasarā astoņas uzņēmēju organizācijas – Latvijas Tirgotāju
asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija,
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Latvijas
Komercbanku asociācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas Līzinga devēju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
sadarbībā ar valdību izveidoja uzņēmēju iniciatīvu „Godīgs eiro ieviesējs”, lai veicinātu godīgu
un visai sabiedrībai saprotamu pārejas procesu
uz jauno valūtu. Uzņēmējiem un valdībai konsekventi iedzīvinot šo mērķi, Latvijas sabiedrība tiks
aizsargāta pret nepamatotu cenu celšanos eiro ieviešanas procesā. Lai nodrošinātu cenu stabilitāti
precēm un pakalpojumiem pārejas procesā uz eiro,
iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs” ir aicināts brīvprātīgi pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs.

MEMORANDS
Iniciatīvas pamatprincipi apkopoti „Godīga eiro
ieviesēja” Memorandā. Tie paredz, ka uzņēmums no
pievienošanās brīža iniciatīvai apņemas:
1. neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai;
2. visām precēm un pakalpojumiem norādīt
skaidras un nepārprotamas cenas latos un eiro cenu
paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1.
oktobra līdz 2014. gada 30.jūnijam;
3. nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem
uz eiro, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu
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1 EUR = 0.702804 LVL un cenu matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī ar cenu pārrēķinu un norādīšanu saistītos likumdošanas aktus;
4. iespēju robežās veicināt savu sadarbības partneru, piegādātāju un klientu pievienošanos iniciatīvai, pēc iespējas skaidrojot memoranda mērķi un
principus eiro ieviešanas periodā;
5. informēt un apmācīt darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu, nodrošinot viņu
spēju savas kompetences ietvaros izskaidrot klientiem cenu norādīšanas principus.
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Kāpēc tieši šie principi?
Uzņēmējiem ir būtiski pārvarēt vēlmi izmantot eiro ieviešanu preču un
pakalpojumu cenu celšanai, cerot,
ka neviens to nepamanīs. Latvija ir
uzaicināta iestāties eiro zonā, saglabājot līdz šim noteikto oficiālo valūtas
maiņas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, un
uzņēmumi, kas pievienosies memorandam, apņemas to ievērot visos
cenu pārrēķinos. Protams, mēs zinām,
ka preces un pakalpojuma cenu nosaka dažādi faktori, taču nav pieļaujama prakse, kad, piemēram, precei,
kas maksā 8 latus tiek noteikta cena
12 EUR. Tāpat svarīgi, lai tiktu ievēroti
arī cenu matemātiskās noapaļošanas principi: ja reiz maizes klaips latos
ir maksājis 50 santīmu, tad, pārrēķinot
cenu eiro, tam jāmaksā 71 eiro cents,
nevis 75 vai 80.
Iedzīvotājiem pierašanu pie jaunās
valūtas atvieglos arī abās valūtās norādītās cenas. Likums nosaka, ka cenu
paralēlās atspoguļošanas periods būs
no 1. oktobra līdz nākamā gada 30.
jūnijam. Uzņēmumi, kas pievienosies
iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, apņemas ievērot arī šīs prasības. Tas ļaus
ne tikai ātrāk pierast pie jaunajām
cenām, bet arī pašiem pircējiem un
uzraugošajām institūcijām sekot līdzi
iespējamām cenu izmaiņām.
Svarīgi ir arī savlaicīgi sagatavot
uzņēmumu darbiniekus – pārdevējus,
kasierus, klientu konsultantus ne tikai
tehniskam darbam ar jauno valūtu,
bet arī apmācīt darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu.
Memorandam pievienojušies uzņēmumi pievērsīs uzmanību darbinieku
apmācībai, lai viņi savas atbildības ietvaros spētu izskaidrot klientiem cenu
norādīšanas principus. Valsts no savas
puses regulāri nodrošina mācību seminārus par grāmatvedības, kases aparātu pielāgošanas, cenu norādīšanas
un nodokļu jautājumiem Latvijas reģionos un Rīgā. Lai sasniegtu izvirzīto
mērķi – godīgu un visiem saprotamu
valūtas nomaiņas procesu, svarīga
būs uzņēmēju savstarpējā sadarbība.
Tieši kopīgā izpratne par uzņēmējdarbības vides atbildību nodrošinās efektīvu eiro ieviešanu.
Kooperatīvās sabiedrības „Mūsmāju dārzeņi” vadītāja Edīte Strazdiņa, komentējot pievienošanos iniciatīvai, uzsver: „Iniciatīva „Godīgs eiro
ieviesējs” ir jāuzskata par vispārēju uz-

memorands

ņēmēju kustību, kas varētu veidot godīgu biznesa stratēģiju jebkurā jomā,
ne tikai eiro ieviešanā. Mums ir jāmāk
strādāt ar godīgu attieksmi pret mūsu
pircējiem – klientiem, pret vidi un arī
pret naudas apriti. Uzņēmēji var rēķināties ar to, ka jaunās valūtas ieviešana atvieglos gan importa darījumus,
gan izmaksas par valūtas konvertāciju, un tādēļ izmaksas ieviešanas brīdī
ir jāuzņemas pašiem, savukārt preču
cenas ir atkarīgas tikai no ražošanas
izmaksām, nevis no valūtas maiņas.”
Savukārt SIA „Anitra” vadītājs Guntis Lācis uzsver: „Pieteicāmies tāpēc,
ka gribam klientiem parādīt to, ka
mums nav plānu paaugstināt preču
cenas uz latu un eiro maiņas rēķina.
Man personiski šķiet, ka tā ir tāda uzpūsta informācija, ka visi uzņēmēji
tagad nu tik mānīsies un iedzīvosies.
Nav pamata pārspīlētajiem stāstiem,
cik nabadziņiem – mazajiem uzņēmumiem būs grūti un dārgi samainīt
veikalā visas cenu zīmes. Sāciet to darīt jau šobrīd, pamazām, pa vienam
plauktam vai stendam!”

Godīgums – uzņēmuma
reputācija
Visi uzņēmumi, kas pievienojas iniciatīvai „Godīgs eiro ieviesējs”, saņem
iespēju savās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās izvietot izveidotu atpazīšanas zīmi, kas dod iespēju klientiem ērtāk atpazīt iniciatīvas
dalībniekus. Līdz septembra sākumam
iniciatīvai pievienojušies vairāk kā 450
uzņēmumi ar vairāk kā 5000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām visā valstī – gan lielās tirdzniecības ķēdes, gan nelieli pārtikas veikali
reģionos, degvielas uzpildes stacijas
un aptiekas, komunālo pakalpojumu
sniedzēji un ēdināšanas nozares uzņēmumi, ražotāji un finanšu iestādes.
Apliecinot godīgu un atbildīgu
uzņēmējdarbības praksi un pievienojoties iniciatīvai, uzņēmums iegūst
arī papildu instrumentu savas konkurētspējas veicināšanai un reputācijas veidošanai. Minēsim tikai dažas
iespējas, kā pievienošanos iniciatīvai
izmantot komunikācijā ar klientiem.
Ja veikals saņemto iniciatīvas dalībnieka uzlīmi izvieto klientiem redzamā
vietā, veikala pircēji zina – te viņi var
būt droši par godīgu cenu pārrēķinu.
Informāciju par pievienošanos iniciatīvai uzņēmumi jau tagad izvieto savās

mājas lapās, kopā ar fotogrāfijām no
uzlīmes izvietošanas pasākuma publicē savos sociālajos tīklos un preses
paziņojumu veidā izsūta žurnālistiem,
bet pašu iniciatīvas logotipu drukā arī
uz klientiem nosūtāmiem rēķiniem un
citiem dokumentiem.
Cenu pareiza pārrēķina un atspoguļošanas principus valstī eiro ieviešanas procesā uzraudzīs Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome, kas apkopos un
analizēs arī iedzīvotāju novērojumus
un iespējamās sūdzības. Līdz ar to arī
jebkuram iedzīvotājam ir iespēja kļūt
par Memoranda principu uzraugu, un
prātīgi uzņēmēji neriskēs ar gadiem
veidotu reputāciju īslaicīgas papildpeļņas vārdā.

Kā pievienoties iniciatīvai?
Uzņēmējam, kas iepazinies ar
iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs”
Memorandu un piekrīt tajā paustajiem principiem, ir vairākas iespējas,
kā kļūt par iniciatīvas dalībnieku. Reģistrēšanās iespējama mājas lapā
www.godigs.lv sadarbībā ar Lursoft,
autentificējoties ar uzņēmuma paraksttiesīgās amatpersonas e-parakstu vai interneta bankas datiem. Tāpat
mājas lapā iespējams lejupielādēt
pieteikšanās anketu, aizpildīt to un
nosūtīt iniciatīvas koordinatoriem uz
e-pastu: godigseiroieviesejs@lead.lv
vai nogādāt uz Ekonomikas ministrijas
Klientu centru. Anketas un iniciatīvas
uzlīmes iespējams saņemt arī Latvijas
Tirgotāju asociācijas, Latvijas Darba
devēju konfederācijas un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras
centrālajos birojos un reģionālajās
pārstāvniecībās.
Iniciatīvai aicināti pievienoties gan
juridiskas personas, gan arī privātpersonas, kas VID reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji.
Iniciatīvu „Godīgs eiro ieviesējs”
koordinē LR Ekonomikas ministrija un
sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums
“LEAD. Korporatīvā komunikācija”, to
atbalsta “Latvijas Pasts” un “Lursoft”.
Iniciatīvas
Memoranda
juridiskais
konsultants – zvērināts advokāts Jānis Jurkāns (zvērinātu advokātu birojs
„O.Cers un J.Jurkāns”). Papildu informāciju varat saņemt, apmeklējot mājas lapu www.godigs.lv.
Ekonomikas ministrijas
sagatavota informācija
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GRĀMATVEDĪBAS
DARBAM
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumā
(turpmāk – EIKL) 15.pantā noteikto grāmatvedības reģistros eiro ieviešanas dienā jāpārrēķina
katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums
un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu eiro.

Arta Priede, Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas
departamenta nodaļas vadītājas vietniece, Grāmatvedības darba grupas vadītāja

Grāmatvedības reģistru ierakstu
atlikumi veidojas no veiktajiem grāmatvedības ierakstiem (grāmatojumiem). Grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums EIKL 15. panta izpratnē ir
grāmatvedības konta atlikums. Rēķini,
pamatlīdzekļi šī panta izpratnē ir grāmatvedības uzskaites vienības. Tātad
grāmatvedības uzskaites vienības
vērtība ir grāmatvedībā katra atsevišķi uzskaitītā objekta (vienības) uzskaites vērtība latos līdz santīmam un
summa eiro līdz eiro centam. Un tas
ir katra debitora vai kreditora parāda
atlikums, katra pamatlīdzekļu vai krājumu uzskaites vienība grāmatvedības kontu analītiskajā uzskaitē.
Jāatzīmē, ka EIKL normas neprasa
konvertāciju veikt tieši eiro ieviešanas
dienā, bet pirmajā darba dienā 2014.
gadā jāveic katra grāmatvedības
reģistru konta atlikuma un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtības konvertācija uz stāvokli eiro ieviešanas dienas sākumā.
Lai pārrēķinātu katru grāmatvedī-

bas uzskaites vienības vērtību latos uz
eiro, ir jāvadās pēc EIKL noteiktajiem
noapaļošanas principiem un naudas
summas jānoapaļo pēc ierastajiem
matemātiskajiem principiem.
Ņemot vērā to, ka Oficiālais maiņas kurss – EUR 1= LVL 0,702804, tad
naudas summas latos jādala ar
0,702804.
Pārejas procesā no latiem uz eiro
jānodrošina grāmatvedības uzskaites
nepārtrauktība un vērtību konvertācijas procesa izsekojamība tā, lai gūtu
skaidru un patiesu priekšstatu par jebkuru veikto pārrēķinu.
Ja latu konvertācijas uz eiro rezultātā veidojas starpība starp grāmatvedības konta atlikuma kopsummu un
to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites
vienībām), starpības iekļauj peļņas vai
zaudējumu aprēķinā attiecīgi kā ieņēmumus vai izmaksas eiro ieviešanas
pārskata gadā t.i., 2014. gadā.
Piemērs.
Kreditora konta atlikums uz
31.12.2013. – 2501.20 Ls

Kreditora konta veidojošās sastāvdaļas:
Kreditors A - 500.50 (gadījumos ja
kreditors sastāv no vairākām atsevišķām uzskaites vienībām, piemēram,
A1.,100 A2., 400,50 tad konvertē katru
uzskaitīto vērtību)
Kreditors B - 900.45
Kreditors C -1100.25
01.01.2014. kreditora konta vērtību
latos pārrēķina uz ekvivalentu euro
pēc oficiālā maiņas kursa 0.702804
(aprēķinu veic, dalot summu latos ar
oficiālo maiņas kursu) un EIKL noteiktajiem noapaļošanas principiem:
Kreditora konta atlikuma kopsumma:
2501.20 : 0.702804=3558.89EUR
Kreditora konta veidojošās sastāvdaļas:
A 500.50:0.702804=712.15 EUR
(A1 100:0,702804=142,29 EUR;
A400,50:0,702804=569,86)
B 900.45:0.702804=1281.22 EUR
C 1100.25:0.702804=1565.51 EUR

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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Tātad visu kreditora uzskaites vienību kopējā summa ir 3558.88 EUR,
Kā redzams piemērā rodas starpība starp Kreditora konta atlikuma
kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām
kreditora uzskaites vienību kopējā
summa ir tā, kas jāņem par pamatu
jaunajam Kreditora konta atlikumam
uz 01.01.2014. – 3558.88 EUR
Savukārt 0.01 EUR tiek iekļauts
peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā
ieņēmumi eiro ieviešanas pārskata
gadā – 2014.gadā.
D Kreditori 0.01 EUR
K Ieņēmumi 0.01 EUR

grāmatvedība

norēķina dokumentu (rēķinu) fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko
darbību, par darījumiem ar precēm
vai pakalpojumiem saimnieciskā darījuma kopsummu norāda latos un
eiro, veicot konvertāciju saskaņā ar
EIKL 6.pantu.
Šāds nosacījums ir spēkā no 2013.
gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Piemēram, no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim rēķinos fiziskām personām, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, darījuma
kopsummu jāatspoguļo divās valūtās
šādi:

Cenu paralēlās
atspoguļošanas periods
Cenu
paralēlās
atspoguļošanas periodā trīs mēnešus pirms eiro
ieviešanas dienas, t.i., sākot no 2013.
gada 1.oktobra līdz 2014.gada
1.janvārim attaisnojuma dokumentos
jāturpina par vērtības mēru lietot latus, kā arī grāmatvedības reģistros un
ierakstos par vērtības mēru lieto tikai
latus.
Savukārt cenu paralēlās atspoguļošanas periodā – sešus mēnešus pēc
eiro ieviešanas dienas t.i., līdz 2014.
gada 30. jūnijam, attaisnojuma dokumentos par vērtības mēru lieto eiro,
grāmatvedības reģistros un ierakstos
par vērtības mēru lieto eiro.
Tātad cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, piemēram, ja SIA „A”
sagatavo attaisnojuma dokumentu
citam uzņēmumam, piemēram, SIA
„B”, tad var nenorādīt darījuma kopsummu latos un eiro.
Uzmanība jāpievērš, ja uzņēmums
sagatavo attaisnojuma dokumenta
veidu – norēķina dokumentu gala patērētājam – fiziskajai personai. Piemēram, izsniedzot rēķinu iedzīvotājiem
par komunālajiem maksājumiem, par
mobilo sakaru pakalpojumiem – darījumu kopsummu norāda latos un eiro.
EIKL 13.panta otrā daļa, noteic
pienākumu, ka preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas
periodā t.i., trīs mēnešus pirms eiro
ieviešanas dienas un sešus mēnešus
pēc eiro ieviešanas dienas sagatavojot attaisnojuma dokumenta veidu –

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periods – 2 nedēļas, t.i., no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 14.janvārim – laika posms, kurā skaidras
naudas norēķinos vienlaicīgi lieto
latus un eiro, bet, ja samaksu saņem
latos, atlikumu izdod eiro.

Prasības kases grāmatām
Saskaņā ar paredzamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada
21.oktobra noteikumos Nr.584 „Kases
operācijas uzskaites noteikumi” ja
uzņēmumam, latu un eiro vienlaicīgas
apgrozības periodā vai latu skaidras
naudas nomaiņas periodā pret eiro
(vai pēc tam) ir kases operācijas vai
skaidrās naudas atlikumi latos, tad
uzņēmumam jāiekārto atsevišķu kases grāmatu kases operācijām latos,
ja kases grāmata sagatavota papīra
reģistra veidā, savukārt ja kases grāmatu kārto elektroniski, tad kases
operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uzņēmuma kasē reģistrē pēc
valūtu veidiem vienā kases grāmatā,
uzskaitot atsevišķi kases operācijas latos.
No 2014.gada 1.janvāra grāmatvedības reģistros un ierakstos vērtības
mērs ir eiro. Attaisnojuma dokumentos
vērtības mērs no eiro ieviešanas dienas ir eiro.

Kas jāzina grāmatvedim par
valūtas kursu noteikšanu un
piemērošanu pēc eiro
ieviešanas dienas
Līdz ar eiro ieviešanu Latvijā, Latvijas Banka pārtrauks ārvalstu valūtu
oficiālo kursu noteikšanu.
Ārvalstu valūtas kurss grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai tiks definēts likumā „Par grāmatvedību”
Sākot ar eiro ieviešanas dienu grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu
valūtas kurss būs šāds:
– Eiropas Centrālās bankas (tālāk
tekstā – ECB) publicētais t.s. eiro atsauces kurss;
– tām ārvalstu valūtām, kurām
ECB nepublicē eiro atsauces kursu –
pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu
informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā
pret eiro (piemēram, finanšu informācijas sniedzēju – Bloomberg, Reuters,
Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret eiro).
Jāatzīmē, ka uzņēmumiem, kuriem
gada pārskatu ir atļauts sagatavot atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu
standartu prasībām (SFPS) ir atļauts
izdarīt izvēli (atkāpties no obligātās
prasības izmantot ECB publicēto eiro
atsauces kursu) un varēs izmantot arī

15

grāmatvedība
citu valūtas tirgus kursu avotu. Izmantotais valūtas tirgus kursu avots būs
jānosaka uzņēmuma grāmatvedības
politikā.
Eiro atsauces kursi tiek noteikti,
pamatojoties uz ECB sistēmas un citu
centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darbadienu
plkst. 15.15 (pēc Latvijas laika) un atspoguļo valūtas tirgus situāciju attiecīgajā brīdī.
ECB publicētais eiro atsauces
kurss ir pieejams ECB interneta vietnē
http://www.ecbint/stats/exchange/
eurofxref/html/index.en.html.
ECB publicētais eiro atsauces kurss
būs pieejams arī Latvijas Bankas interneta vietnē. (http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/
valutas-kursi
Taču attiecībā uz tām valūtām,
kurām ECB nepublicē eiro atsauces
kursu, Latvijas Bankas interneta vietnē būs atrodama norāde uz pasaules
finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja interneta resursu (piem.,
Financial Times, kas publicē ārvalstu
valūtu kursus attiecībā pret eiro http://
markets.ft.com/research/Markets/
Data-Archive; sk. pārskatu Currencies
/ FT Guide to World Currencies).
Sākot no 2014. gada 1.janvāra,
ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs būs ārvalstu valūta, tajā
norādītās summas naudas izteiksmē
ierakstiem grāmatvedības reģistros
jāpārrēķina eiro pēc grāmatvedībā
izmantojamā ārvalstu valūtas kursa,
kas ir spēkā saimnieciskā darījuma
dienas sākumā. (būs noteikts likumā
„Par grāmatvedību” )
Tas nozīmē, ka uzņēmumi neatkarīgi no darījuma veikšanas laika izmanto dienas sākumā publicēto valūtas
kursu, tātad kursu ko ECB publicējusi,
noteikusi iepriekšējā darbdienā pēc
plkst. 15:15
Piemērs.
Uzņēmums (kurš gada pārskatu
sagatavo saskaņā ar „Gada pārskatu likumu”, nevis SFPS) saņēmis pakalpojumu no ārvalstu komersanta par
1,000 USD (saimnieciskā darījuma diena – 20.01.2014.)
20.01.2014. dienas sākumā, kamēr
nav noteikti 20.01.2014. valūtas kursi,
ECB publicējusi 19.01.2014. valūtas
kursu – 1.31 EUR/USD.
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Līdz ar to uzņēmums darījuma summu pārrēķinās eiro un iegrāmatos, izmantojot valūtas kursu 1.31 EUR/USD
(1,000 USD / 1.31 = 763.36 EUR).
Plkst. 15.15 ECB publicē 20.01.2014.
valūtas kursu, piemēram, 1.32 EUR/
USD, tomēr pat, ja darījuma grāmatošanas brīdī ir publicēts 20.01.2014.
valūtas kurss, uzņēmums neatkarīgi no
darījuma veikšanas laika un grāmatošanas laika izmantos dienas sākumā
publicēto valūtas kursu, t.i. 1.31 EUR/
USD.
Jāpievērš uzmanība uz to, ja, piemēram, aprakstītais darījums būtu
veikts Baltkrievijas rubļos (BYR), kura
kursu ECB nepublicē, tad uzņēmums
izmantotu, piemēram, Financial Times publicēto 19.01.2014. BYR kursu
(piem., 11 139.10 EUR/BYR).

Svarīgākais sagatavojot Gada
pārskatu.
Katra pārskata gada beigās visas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un
saistību summas, kas saņemamas vai
maksājamas ārvalstu valūtā pārrēķina
eiro atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ārvalstu valūtas kursam, kas ir
spēkā pārskata gada pēdējās dienas
beigās.
Piemērs.
2014. gada pēdējā darbadienā (saimnieciskā darījuma diena) –
30.12.2014. uzņēmums (kas gada
pārskatu sagatavo saskaņā ar „Gada
pārskatu likumu”, nevis SFPS) pārdevis
preces par 1,000 USD, bet samaksa
nav saņemta.
ECB publicētais valūtas kurss
30.12.2014. dienas sākumā ir 1.31 EUR/
USD.
uzņēmums iegrāmato ieņēmumus
un bilancē atzīst pircēja debitoru parādu – 1,000 USD / 1.31 = 763.36 EUR
(šajā piemērā PVN netiek apskatīts).
ECB publicētais valūtas kurss
31.12.2014. ir 1.32 EUR/USD, tādēļ uzņēmums bilancē pārvērtē USD izteikto
debitoru parādu un iegrāmato izdevumus no valūtas pārvērtēšanas.
Gada pārskatā uzrādāmā debitoru parāda summa – 1,000 USD / 1.32 =
757.58 EUR;
izdevumi no valūtas pārvērtēšanas – 763.36 EUR - 757.58 EUR =
5.78 EUR.

Uzņēmums, kas izmanto citu valūtas kursu avotu atbilstoši SFPS, pārskata gada beigās visas ārvalstu valūtās
izteiktās monetāro posteņu summas
pārrēķina eiro atbilstoši ārvalstu valūtas kursam pret eiro, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās un
norādīts komercsabiedrības izvēlētajā
valūtas kursu avotā.
Gada pārskati jāsagatavo tās valūtas vienībās, kura valstī ir oficiālajā
apgrozībā pārskata gada beigās.
Tas nozīmē, ka gada pārskatos par
pārskata gadu, kas beidzas pirms eiro
ieviešanas dienas, ietvertās summas
jānorāda latos. Tātad, piemēram, ja
pārskata gads noslēdzas 2013.gada
31.decembrī, gada pārskats par 2013.
gadu jāsagatavo latos. Gada pārskatos par pārskata gadu, kas beidzas
eiro ieviešanas dienā vai pēc tās, ietvertās summas jānorāda eiro.
Ja pārskata gads noslēdzas, piemēram, 2014.gada 10.janvārī - gada
pārskats jāsagatavo eiro. Šādos gadījumos pārrēķins būs jāveic uz 2014.
gada 1.janvāri – eiro ieviešanas dienā, attiecīgi katra grāmatvedības
reģistra atlikumus un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtību no
latiem pārrēķinot uz eiro, ievērojot oficiālo maiņas kursu. Savukārt pēc eiro
ieviešanas dienas visi darījumi jāuzrāda jau eiro un līdz ar to pārrēķini nebūs
nepieciešami.
Attiecībā uz gada pārskatā ietvertajām summām naudas izteiksmē,
pamatojoties uz esošo gada pārskatu
sagatavošanas praksi un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē gada
pārskatu sagatavošanu, gada pārskatā skaitļi jānoapaļo līdz veseliem
skaitļiem un tādējādi uzņēmumi var
atkāpties no EIKL 6.pantā noapaļošanas principiem.
Jāatzīmē, ka pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros
uzrādīto konta atlikumu uz 2014.gada
sākumu. Pirmajā gada pārskatā, kas
sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014.gada sākumu tiek pieļautas neatbilstības ar iepriekšējo pārskata gada beigu rādītājiem, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa.
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darbs

Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta pirmā daļa paredz, ka eiro ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauktību, un tiesisko instrumentu
nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes
1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr.1103/97. Atsauces uz
latiem tiesiskajos instrumentos, kas pastāv dienā pirms
eiro ieviešanas dienas, sākot ar eiro ieviešanas dienu, ir
uzskatāmas par atsaucēm uz eiro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma
6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece.

Tas nozīmē, ka darba devējam
nav nepieciešams grozīt darba līgumus vai arī noslēgt papildus vienošanos pie darba līguma, izsakot darba
samaksas apmēru eiro. Tomēr, ja darba devējs un darbinieks vēlas, tad var
izdarīt grozījumus darba līgumā un norādīt darba samaksu eiro.
Pārrēķins veicams, ievērojot noteikto kursu: 1 EUR = 0.702804 LVL un
noapaļojot līdz veseliem eiro centiem
(divas zīmes aiz komata) pēc vispārējiem matemātikas principiem (līdz
5 – uz leju, no 5 (ieskaitot) – uz augšu).
Turklāt svarīgi ņemt vērā to, ka, pārrēķinot darba samaksu eiro, nedrīkst samazināties darbinieka darba samaksa. Informējot darbiniekus (piemēram,
izdodot rīkojumu), darba devējs var
nedaudz palielināt darba samaksu
līdz nākamajam pilnajam eiro, piemēram, ja pēc algas pārrēķināšanas
darba samaksa ir 711,44 eiro, tad darba devējs to drīkst palielināt tikai līdz
712 eiro, neslēdzot grozījumus darba
līgumā.
Ja darba devējs vēlas palielināt
darba samaksu par lielāku summu,
tad ir izdarāmi grozījumi darba līgumā
Darba likumā noteiktajā kārtībā.

Lai novērstu domstarpības un neskaidrības, iesakām darba devējiem
informēt darbiniekus par izmaiņām
darba samaksas aprēķinā saistībā ar
eiro ieviešanu. To var darīt, sagatavojot rīkojumu, informatīvo vēstuli vai
izvēloties citu sev ērtu informācijas izplatīšanas formu.
Attiecībā uz dažiem praktiskiem
darba samaksas jautājumiem, vēršam
uzmanību, ka gadījumā, ja darbinieks
dosies ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā pirms 2014.gada jūlija, vidējā izpeļņa būs rēķināma no darba samaksas, kas ir aprēķināta un izmaksāta ne
tikai eiro, bet arī latos. Līdz ar to, aprēķinot vidējo izpeļņu, būs jāveic tās
darba samaksas, kas maksāta latos,
pārrēķins uz eiro un tad jau no iegūtās
kopsummas eiro aprēķināma dienas
vidējā izpeļņa atbilstoši Darba likumā
noteiktajam.
Saskaņā ar Darba likuma 71.pantu darba devējam, izmaksājot darba
samaksu, ir pienākums izsniegt darba
samaksas aprēķinu, kurā norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī
nostrādātās stundas, tajā skaitā virs-

stundas, nakts laikā un svētku dienās
nostrādātās stundas. Euro ieviešanas
kārtības likuma 15.pantā ir noteikts,
ka, sākot ar eiro ieviešanas dienu,
visi grāmatvedības reģistra ieraksti
veicami eiro. Līdz ar to, ja alga tiek
maksāta sākot ar 2014.gada 1.janvāri, tā jāizmaksā eiro. Protams, katrā
uzņēmumā personāla uzskaites sistēma var atšķirties, līdz ar to t.s. algas
lapiņas forma var atšķirties. Tomēr,
visticamāk, tā būs dalījumā pa periodiem, kuros atalgojums izmaksāts,
nevis pa periodiem, uz kuriem atalgojums attiecas. Līdz ar to decembra algas lapiņā būs norādītas visas
summas, kas izmaksātas 2013.gada
decembrī latos, bet 2014.gada janvāra algas lapiņā, visas summas, kas
izmaksātas janvārī eiro. Janvāra algas
lapiņā būs norādīta arī summa, kas
aprēķināta par decembri, konvertējot to eiro saskaņā ar oficiālo pārejas
kursu.
Jautājumos par eiro ieviešanu aicinām sazināties ar Valsts darba inspekcijas Konsultatīvo centru pa e-pastu
info@vdi.gov.lv, vai zvanot uz tālruņiem 67186522 vai 67186523.
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NODOKĻI PĒC EIRO
IEVIEŠANAS
Ļoti strauji tuvojas diena, kurā Latvijas pašreizējais maksāšanas līdzeklis – lats kļūs par vēsturi, jo to nomainīs eiro. Mēs pievienosimies
17 valstu pulkam, kļūstot par 18.eirozonas valsti. Ir saprotams, ka šī diena tiek gaidīta ar bažām, jo nezināmais parasti biedē. Tādēļ, jo labāk mēs būsim informēti, jo vieglāk mums būs
tajā brīdī, kad eiro Latvijā kļūs par realitāti.

Daina Robežniece,
Finanšu ministrijas Konsultante nodokļu likumdošanas koordinācijas jautājumos

Nodokļu joma, ko reglamentē Eiropas Savienības regulas un direktīvas
un Latvijas likumi un Ministru kabineta
noteikumi un rīkojumi, parasti arī šķiet
visai grūti saprotama. Turklāt pat netīša kļūdīšanās, aprēķinot maksājamo
nodokli vai veicot maksājumu, cilvēkam vai uzņēmumam var radīt arī
materiālus zaudējumus, jo šādos gadījumos tiek piemērotas soda sankcijas.
No tā izvairīties palīdz laba nodokļu
sistēmas pārzināšana un izpratne par
noteiktajām prasībām un maksāšanas
kārtību. Bez tam šaubu gadījumā pastāv arī iespēja vērsties pēc kvalificētu
speciālistu konsultācijas nodokļu administrācijā.
Arī eiro sakarā plaša informācijas
pieejamība ir viens no galvenajiem

veidiem, kā kliedēt bažas, kas saistītas
ar tā ieviešanu.
Eiro ieviešanas diena ir 2014.gada
1.janvāris. Par periodu, kas sākas šajā
dienā, visi nodokļu aprēķini, pārrēķini, precizējumi, labojumi u.c. nodokļu
deklarācijās un informatīvajās deklarācijās būs jāveic tikai un vienīgi
eiro. Tas nozīmē, ka, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, kas sākas
2014.gada 1.janvārī, būs jāaizpilda
eiro. Tas ir dabiski, jo visi norēķini par
iegādātajām un realizētajām precēm, saņemtajiem un sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā telpu nomas
un komunālajiem pakalpojumiem,
apakšuzņēmēju u.c. pakalpojumiem,
kā arī ar uzņēmumā strādājošajiem

2014.gadā notiks eiro. Grāmatvedības reģistri arī tiks vesti eiro. Un gada
pārskats, tajā skaitā peļņas un zaudējumu aprēķins par 2014.gadu būs
sagatavots eiro. Tādējādi uzņēmuma
gada pārskata peļņas un zaudējumu
aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms, kas izteikts eiro, varēs attiecīgi tikt koriģēts saskaņā ar likuma
„Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
noteikumiem tāpat kā tas tiek darīts
līdz šim, par vērtības mēru izmantojot
latu.
Tas pats neatkarīgi no tā, kāds ir
nodokļa taksācijas periods, attiecas
arī uz citiem nodokļiem: uz pievienotās vērtības nodokli ar taksācijas periodu mēnesis, ceturksnis vai pusgads,
uz akcīzes nodokli ar taksācijas perio-

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)

18

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

du mēnesis, uz iedzīvotāju ienākuma
nodokli ar taksācijas periodu gads, uz
elektroenerģijas nodokli ar taksācijas
periodu mēnesis un visiem citiem nodokļiem.
Minētajiem nodokļiem taksācijas
periods sakrīt ar kalendāra laika periodiem – mēnesis ir kalendāra mēnesis,
ceturksnis ir trīs pēc kārtas ejoši kalendāra mēneši (janvāris-marts, aprīlis-jūnijs, jūlijs-septembris, oktobris-decembris), pusgads ir kalendāra periods no
1.janvāra līdz 30.jūnijam vai no 1.jūlija
līdz 31.decembrim. Tomēr ir arī viens
izņēmums – uzņēmumu ienākuma nodoklis, jo šī nodokļa taksācijas periods
var nesakrist ar kalendāra gadu tajos
gadījumos, kad uzņēmuma pārskata
gads sākas nevis 1.janvārī, bet kādā
citā gada dienā, piemēram, 10.aprīlī
vai 3.septembrī. Pēdējos divos gadījumos pārskata gads un arī uzņēmumu
ienākuma nodokļa taksācijas periods
beigsies attiecīgi nākamā gada 9.aprīlī vai 2.septembrī. Un tas nozīmē, ka
būs uzņēmumi, kuru uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas periods būs
sācies tad, kad maksāšanas līdzeklis
Latvijā ir lats, bet beigsies pēc eiro ieviešanas dienas. Kā tas atsauksies uz
informāciju, kas iekļaujama uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā?
Atbilde ir vienkārša: tā kā taksācijas periods beidzas laikā, kad apgrozībā ir eiro, uzņēmumu ienākuma
nodokļa deklarācija ir jāaizpilda eiro,
arī visas likumā noteiktās korekcijas
veicot eiro.
Protams, visi nodokļu maksājumi,
kas tiek veikti par taksācijas periodiem, kas sākušies pēc eiro ieviešanas dienas, būs jāveic tikai un vienīgi
eiro.
Tas pats par nodokļu maksājumu veikšanu eiro attiecas arī uz tiem
nodokļu maksājumiem, kas pēc eiro
ievešanas dienas būs jāveic, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām par
taksācijas periodu, kurā apgrozībā
bija lati. Vienīgā atšķirība šajā gadījumā ir tāda, ka nodokļu aprēķini būs
bijuši veikti latos. Tādēļ pirms maksājuma veikšanas nodokļa maksātājam
būs jāpārrēķina latos izteiktais skaitlis
pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa. Tas saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 1.panta 1.daļas1.punktu ir neatsaucami
fiksēts eiro maiņas kurss, ko ir noteikusi
Eiropas Savienības Padome, uzaicinā-

nodokļi

dama Latviju pievienoties eirozonai.
Šis kurss atbilst tam kursam, ko jau
ilgstoši biju noteikusi Latvija Banka –
0,702804 lati par 1 eiro. Pārrēķināšana
jāveic, dalot latos aprēķināto nodokli
ar noteikto maiņas kursu. Turklāt, veicot šo matemātisko darbību, ir jāizmanto kurss ar visām sešām zīmēm aiz
komata. Kursu nedrīkst noapaļot! Noapaļot līdz divām zīmēm aiz komata
vajag dalīšanas rezultātu. Piemēram,
nodokļa maksātājs pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas 80.rindā
„Valsts budžetā maksājamā nodokļa
summa, ja P < S” par 2013.gada IV
ceturksni ir aprēķinājis skaitli Ls 589,20.
Deklarācija ir iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā 2014.gada 20.janvārī. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa
likumu nodokļa samaksa ir veicama
20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Nodokļa maksātājam,
lai veiktu nodokļa iemaksu valsts budžetā, deklarācijas 80.rindā latos aprēķinātais skaitlis ir jākonvertē uz eiro.
Konvertācijas rezultātā iegūtais skaitlis
838,3560708 ir jānoapaļo līdz divām
zīmēm aiz komata. Tādējādi nodokļa
maksātajām attiecīgajā valsts budžeta kontā ir jāiemaksā 838,36 eiro.
Tieši tāpat kā pievienotās vērtības
nodokļa gadījumā arī visu citu nodokļu kārtējās deklarācijas par taksācijas
periodu, kurā apgrozībā ir lati, ir jāaizpilda latos.
Turklāt arī visi labojumi un precizējumi, kas saskaņā ar likumu „Par
nodokļiem un nodevām” noteikto
var tikt veikti 3 gadu jeb 36 mēnešu
laikā pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa, nodokļu deklarācijās
ir jāveic latos. Tas pats attiecas arī uz
informatīvajām deklarācijām.
Tas nozīmē, ka, pirmkārt, kārtējām nodokļu deklarācijām par 2013.
gadu vai kādu tā mēnesi, ceturksni,
pusgadu, neatkarīgi no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa un tā,
ka tās Valsts ieņēmumu dienestā tiek
iesniegtas jau pēc dienas, kad ieviests
eiro, ir jābūt aizpildītām latos. Otrkārt,
iesniedzot precizētu kāda nodokļa
deklarāciju arī, piemēram, 25 mēnešus pēc maksāšanas termiņa, par periodu, kurā apgrozībā bija lati, visi aprēķini būs jāizdara latos. Maksājums, ja
tāds nodokļa deklarācijas precizēšanas rezultātā radīsies, valsts budžetā
ir jāveic eiro, konvertējot latos izteikto
skaitli pēc noteiktā maiņas kursa un

atbilstoši noapaļojot.
Noapaļošanas sakarā ir jāpiemin
tas, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija arī pēc eiro ieviešanas
tāpat kā pašlaik būs jāaizpilda veselos skaitļos un arī maksājumi būs jāveic
veselos eiro.
Jāatzīmē, ka, iesniedzot ziņojumu
par valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem, iedzīvotāju
ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par 2014.
gada janvāri, t.i., jau par periodu
pēc eiro ieviešanas, darba devējam,
ja viņš būs konstatējis, ka iepriekšējā
par 2013.gada decembri iesniegtajā
ziņojumā ir ieviesusies kļūda attiecībā uz darbinieka ienākumiem un/vai
aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
nepieciešamie precizējumi būs jānorāda latos (Ministru kabineta 2010.
gada 7.septembra noteikumu Nr.827
«Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma
nodokli» 3.pielikuma 6. un 7.aile). Pārējās ailes, kas attiecas uz 2014.gada
janvāri, būs jāaizpilda eiro.
Eiro ieviešanas tiesisko rāmi attiecībā uz nodokļiem nosaka Euro ieviešanas kārtības likums, kurš ir spēkā
no 2013.gada 1.marta un kura 17.,
18. un 19.pants reglamentē nodokļu
jautājumus. Tāpat nodokļu sakarā svarīgs ir 1.panta pirmās daļas
1.punkts, 4.pants, 6.pants un 32.pants.
Visiem, kas vēlas būt droši, ka rīkojas
pareizi, iesakāms iepazīties ar likuma normām. Galvenais, kas ir jāsaprot, ir tas, ka ar eiro ieviešanu netiek
mainīta noteiktā kārtība. Tiek tikai nomainīts viens maksāšanas līdzeklis uz
citu.
Nobeigumā gribu uzsvērt, ka uzņēmuma sekmīgai pārejai no vienas
valūtas (lata) uz citu (eiro) ļoti būtiski
ir nodrošināt grāmatvedības uzskaites
datu un nodokļu datu nepārtrauktību
un konvertācijas procesa izsekojamību. Savukārt, valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinās, ka visi normatīvie
akti, kuri reglamentē nodokļu jautājumus un kuros ir latos izteikti skaitļi vai
norādīts valūtas veids, tiks grozīti un
pieņemti līdz eiro ieviešanas dienai.
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KAPITĀLSABIEDRĪBAS
UN TO PAMATKAPITĀLS
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmērs un pamatkapitāla
daļas (akcijas) nominālvērtība ir kapitālsabiedrības statūtos
norādāmā ziņa. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības statūti regulē ne tikai kapitālsabiedrības darbību, bet nosaka arī kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) savstarpējās attiecības
un to tiesību apjomu, kapitālsabiedrībām ar latos izteiktu pamatkapitālu būs nepieciešams veikt pārrēķinu uz eiro. Tā kā
statūti ir privāttiesisks dokuments, kapitālsabiedrībām pašām
būs jāveic pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju) nominālvērtības pārrēķins no latiem uz eiro, iesniedzot precizētos
dokumentus Uzņēmumu reģistram. Regulējums par kapitālsabiedrību pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju iekļauts Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantā un
plānotajos Komerclikuma grozījumos, košā gada 20. augustā
atbalstīja Ministru kabinets.

Kaspars Vecozols,
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas juriskonsults

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitālu
daļu (akciju) denominācija no latiem uz eiro
Termiņi saistībā ar pāreju uz eiro
No šā gada 9. jūlija, dibinot jaunu
kapitālsabiedrību, tās dibinātājiem ir
tiesības pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību
izteikt ne tikai latos, bet arī eiro. No
2014. gada 1. janvāra jaundibinātas
kapitālsabiedrības pamatkapitālu un
pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību varēs izteikt tikai eiro. Kapitālsabiedrībai, kuras pamatkapitāls ir
izteikts latos, būs pienākums veikt pāreju no latiem uz eiro līdz 2016. gada
1. jūlijam, piesakot Uzņēmumu reģistram attiecīgos dokumentus. Šādas
kapitālsabiedrības, kuras pamatkapitāls ir izteikts latos, pusgadu no eiro
ieviešanas dienas (t.i., no 2014.gada

1.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam)
varēs pieteikt statūtu grozījumus, kas
vēl neparedz pāreju uz eiro. Minētais
termiņš noteikts, lai kapitālsabiedrībai,
kura ir grozījusi statūtus par kādu citu
jautājumu vēl pirms eiro ieviešanas
dienas, bet vēl nav šos statūtu grozījumus pieteikusi Uzņēmumu reģistram,
varētu pieteikt tos pēc eiro ieviešanas
dienas bez atkārtotas dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanas. Turpretim pēc pusgada termiņa notecējuma no eiro ieviešanas dienas (t.i. no
2014. gada 1. jūlija), kapitālsabiedrībai
būs pienākums veikt pamatkapitāla
denomināciju, lai pieteiktu komercreģistra iestādei jebkādus citus statūtu
grozījumus.

Minimālā pamatkapitāla apmēra
un daļas (akcijas) minimālās nominālvērtības prasības
Pēc pārejas uz eiro SIA minimālā
pamatkapitāla apmērs tiks noteikts
2800 eiro apmērā. Tāpat kā līdz šim
SIA pamatkapitāla daļas nominālvērtību varēs izteikt tikai veselās naudas
vienībās – veselos eiro. Ar eiro ieviešanas dienu plānots noteikt, ka akciju
sabiedrības (AS) minimālais pamatkapitāla apmērs ir 35 000 eiro. Plānots, ka
akcijas nominālvērtība nedrīkstēs būt
mazāka par 10 centiem un tai būs jādalās ar 10 centiem bez atlikuma. Tas
nozīmē, ka akcijas nominālvērtība varēs būt 10; 20; 30 utt. centi, 1; 1,10; 1,20;
1,30 utt. eiro.

(Teksta turpinājums – elektroniskajā žurnālā tirgotājs.lv)
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Tām kapitālsabiedrībām, kas dibinātas pirms eiro ieviešanas dienas un
kuru pamatkapitāls vēl joprojām būs
izteikts latos, piemēros tās pašas minimālā pamatkapitāla prasības, kādas
attiecināmas uz kapitālsabiedrībām
ar pamatkapitālu eiro. Tas nozīmē, ka
latos esošais pamatkapitāls nedrīkstēs
būt mazāks par likumā noteiktā minimālā eiro pamatkapitāla prasībām.

Veicamās darbības pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju)
denominācijai no latiem uz eiro
Vispirms kapitālsabiedrībām ir nepieciešams veikt matemātisku pamatkapitāla daļu (akciju) un pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro.
Metode, ar kādu veic pārrēķinu, ir noteikta Euro ieviešanas kārtības likuma
22. pantā un plānotajos Komerclikuma
pārejas noteikumos. Tās pamatā ir dalībnieku akcionāru proporcionalitātes
saglabāšana un pamatkapitāla izmaiņu minimizēšana. Metode attiecas uz
katras pamatkapitāla daļas (akcijas)
denomināciju no latiem uz eiro. Kapitālsabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju no
latiem uz eiro veic ievērojot šādu kārtību (piemērs par viena dalībnieka SIA,
kuras pamatkapitāls ir 2000 Ls un pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 Ls
un attiecīgi 2000 pamatkapitāla daļas):
1. Pamatkapitāla daļas (akcijas)
nominālvērtību izteic eiro, ievērojot
Padomes noteikto maiņas kursu. Tas
nozīmē, ka gadījumā, ja kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 lats, pārrēķinot uz eiro atbilstoši
Padomes noteiktajam maiņas kursam,
iegūst skaitli 1,42287.
2. Iegūto skaitli noapaļo uz leju līdz
tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo pamatkapitāla daļas nominālvērtību eiro bez atlikuma. Šī vērtība uzskatāma par denominācijas rezultātā
iegūto pamatkapitāla daļas nominālvērtību. Komerclikumā plānots noteikt,
ka minimālā SIA pamatkapitāla daļas
nominālvērtība var būt 1 eiro. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja SIA pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 Ls un, to
pārrēķinot uz eiro iegūst skaitli 1,42287,
tad šo skaitli noapaļo uz leju un iegūst
1 eiro (tuvākā vērtība, kas dalās ar likumā noteikto minimālo daļas nominālvērtību bez atlikuma). Līdz ar to denominācijas rezultātā iegūtā pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 eiro.

pamatkapitāls

3. Starpību starp sākotnējo pamatkapitālu latos un iegūto pamatkapitāla apmēru eiro (vērtība, ko iegūst,
reizinot pamatkapitāla daļu skaitu ar
pamatkapitāla daļas noapaļošanas
rezultātā atlikušo vērtību), izteic jaunās pamatkapitāla daļās (akcijās) un
piešķir tās kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli
viņiem piederošajām pamatkapitāla
daļām. Lai nodrošinātu, ka pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības denominācijas
rezultātā tiktu veiktas minimālas izmaiņas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nepieciešams sākotnējo latos
esošo pamatkapitālu pārrēķināt eiro.
Pārrēķinot 2000 Ls pamatkapitālu eiro,
iegūst 2845,74 eiro. Tā kā daļu skaits ir
2000 un jaunā denominācijas rezultātā
iegūtā pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 eiro, tad starpība starp sākotnējo pamatkapitālu latos un iegūto
pamatkapitālu eiro, ir 845,74 eiro (šī ir
arī vērtība, ko iegūst, reizinot pamatkapitāla daļu skaitu ar pamatkapitāla
daļas noapaļošanas rezultātā atlikušo
vērtību). Atbilstoši plānotajām izmaiņām šos 845,74 eiro ir pienākums izteikt
jaunās pamatkapitāla daļās. Ja kapitālsabiedrībai ir tikai viens dalībnieks,
tad 845,74 eiro var izteikt jaunās 845
pamatkapitāla daļās.
4. Vērtību, ko nevar izteikt jaunās
pamatkapitāla daļās (akcijās) un sadalīt tās proporcionāli kapitālsabiedrības dalībniekiem, izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem)
vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs. Izsakot 845,74 eiro jaunās pamatkapitāla daļās, atliek 74 centi, ko nevar
izteikt jaunās pamatkapitāla daļās, jo
atbilstoši plānotajiem Komerclikuma
grozījumiem minimālā pamatkapitāla
daļas nominālvērtība var būt 1 eiro.
Līdz ar to šos 74 centus izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekam vai ieskaita
kapitālsabiedrības rezervēs.
Plānotie Komerclikuma pārejas
noteikumi paredz kapitālsabiedrībai
arī tiesības noteikt citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību (kas
neatbilst tai vērtībai, ko iegūst katras
pamatkapitāla daļas (akcijas) noapaļošanas rezultātā), ja tas nepieciešams
starp kapitālsabiedrības dalībniekiem
(akcionāriem) esošās proporcionalitātes saglabāšanai un kapitālsabiedrības pamatkapitāla izmaiņu minimizēšanai.

Pēc matemātiska pamatkapitāla
daļu (akciju) un pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro, kapitālsabiedrībām ir nepieciešams veikt grozījumus kapitālsabiedrības statūtos. Tā
kā informācija par daļas (akcijas) nominālvērtību un katram dalībniekam
(akcionāram) piederošo daļu (akciju)
skaitu tiek norādīta dalībnieku (akcionāru) reģistrā, nepieciešams veikt arī
izmaiņas dalībnieku (akcionāru) reģistrā. Pēc tam, kad pieņemti grozījumi
kapitālsabiedrības statūtos un SIA gadījumā precizēts arī dalībnieku reģistrs,
attiecīgie dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram.

Atvieglojumi
Ja denominācija veikta atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā un
plānotajos Komerclikuma noteikumos
noteiktajai metodei, t.i. kapitālsabiedrības pamatkapitāls eiro ir izteikts
iespējami tuvākajam pamatkapitāla
apmēram latos un saglabāta proporcionalitāte starp dalībniekiem (akcionāriem), dalībnieku (akcionāru)
sapulce varēs pieņemt lēmumu par
statūtu grozījumiem ar vienkāršo balsu
vairākumu. Denominācijas rezultātā
atlikušās summas pārskaitīšana kapitālsabiedrības rezervēs vai izmaksa
dalībniekiem nebūs uzskatāma par
pamatkapitāla samazināšanu Komerclikuma izpratnē. Līdz ar to nebūs
jāīsteno kreditoru aizsardzības pasākumi (kreditoru informēšana un prasības
nodrošinājuma segšana atbilstoši Komerclikuma 207.pantam). Ja Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti
paredzēs tikai pamatkapitāla pārrēķinu no latiem uz eiro, nebūs piemērojamas Komerclikuma 9.pantā noteiktās parakstu apliecināšanas prasības.
Tāpat kapitālsabiedrība būs atbrīvota no valsts nodevas par dokumentu
grozījumu un ierakstu izdarīšanas reģistrāciju komercreģistrā. Kapitālsabiedrība būs atbrīvota arī no maksas par
komercreģistra ieraksta un ziņu izsludināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”. SIA atbrīvojums no valsts
nodevas un maksas par komercreģistra ieraksta un ziņu izsludināšanu
būs piemērojams arī tad, ja papildus
pārejai uz eiro, tā iesniegs arī aktuālo
dalībnieku reģistru atbilstoši šā gada
1. jūlijā spēkā esošajiem Komerclikuma
grozījumiem, kas vērsti uz reiderisma
novēršanu.
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Saistībā ar Latvijas pāreju no latiem uz eiro, Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos
Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, kas nosaka kārtību, kādā atspoguļojama informācija taksometru
skaitītāja izdrukātajā kases čekā. Noteikumu projekta izstrādē Satiksmes ministrija konsultējās ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, SIA „Nacionālais metroloģijas centrs”.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīva
2004/42/EK par mērinstrumentiem
neuzliek par pienākumu mērīšanas līdzeklī iebūvēt valstu nacionālo valūtu
konvertoru, kā arī neparedz prasību
tajos iebūvēt otru displeju pakalpojuma maksas aprēķinam un norēķiniem
par sniegto un saņemto pakalpojumu. Ņemot vērā minēto, Latvijas tirgū
apritē un lietošanā esošie taksometru
skaitītāji lielākoties nav aprīkoti ar šādiem konstruktīviem elementiem. Tai
pat laikā tomēr ir taksometru skaitītāju ražotāji, kuri šādus papildus elementus iebūvē savos ražojumos. Tā,
piemēram, viens no šādiem ražotājiem ir „DigitaxS.r.l.”. Minētā ražotāja
skaitītājs „F3” ir sastopams arī Latvijas
tirgū esošajos taksometros, taču šādi
taksometru skaitītāji ir no augstākā
cenu diapazona starp brīvā tirgū pieejamiem taksometru skaitītājiem. Prasības tos iegādāties ar nolūku nodrošināt eiro ieviešanas pārejas perioda
prasību izpildei attiecībā uz pakalpojumu maksas paralēlu atspoguļošanu
latos un eiro radītu būtisku finansiālu
slogu taksometru pakalpojumu sniedzējiem, jo šāda prasība būtu saistīta
ar jauna iegādāto taksometru skaitītāju metroloģisko pārbaudi pirms to
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nodošanas lietošanā, esošo akreditētu atbilstības novērtēšanas institūciju skaitu un kapacitāti. Saskaņā ar
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas
centrs” mājaslapā pieejamo informāciju patlaban Latvijā verificēti ir 7
taksometru skaitītāju tipi – Halda M12,
ES17, ES17+, Microtax 05, VEF TS1, F3
un TM 4006B.
Ņemot vērā minēto, Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija
noteikumos Nr.468 „Noteikumi par
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem
taksometriem” paredz papildināt noteikumus ar 16.1 punktu, kas nosaka,
ka taksometra skaitītāja lietotājs nodrošina, lai reģistrēto darījumu kopsumma (kopējā summa ar pievienotās
vērtības nodokli) preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas
periodā tiktu norādīta latos un eiro.”
Tai pat laikā noteikumos tiek paredzēts izņēmums tiem taksometru skaitītājiem, kuru konstrukcija neparedz
vienlaicīgu latu un eiro norādīšanu.
Šādā gadījumā jāievēro noteikumu
16.2 punkts, kas paredz, ka gadījumā,
ja taksometru skaitītāju konstrukcija
cenu paralēlās atspoguļošanas periodā nenodrošina kases čekā reģistrēto
darījumu kopsummas norādīšanu di-

vās valūtās, vadītājs izdara papildu ierakstu kases čekā, norādot reģistrēto
darījumu kopsummu latos un eiro, ierakstu veikušās personas uzvārdu, un
ierakstu apliecina ar parakstu.
Tas nozīmē, ka cenu paralēlās
atspoguļošanas periodā, kas ir no
2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada
30.jūnijam, taksometru skaitītāji, kuru
konstrukcija spēj nodrošināt summas
norādīšanu vienlaicīgi gan latos, gan
eiro, taksometru skaitītāja kases čekā
reģistrēto darījumu kopsumma par
braucienu naudas izteiksmē tiek norādītā gan latos, gan eiro. Turpretī
gadījumos, kad taksometru skaitītājs
nenodrošina vienlaicīgu kopsummas
norādīšanu abās valūtās, laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 1.janvārim taksometra skaitītājs
izdrukā kases čeku, kurā kopsumma
norādīta latos un vadītājs ar roku
pieraksta kopsummu eiro, šo ierakstu
apliecinot ar savu uzvārdu un parakstu. Taču laika periodā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam
minēto taksometru skaitītāju izdrukātajā kases čekā darījumu kopsumma
jānorāda eiro, ierakstot darījuma kopsummu latos ar roku un apstiprinot to
ar ierakstu veikušās personas uzvārdu
un parakstu.
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SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS
Atbilstīgi prasībām cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 30.jūnijam, arī sabiedriskā transportā
noteiktās cenas tiks pārrēķinātas pēc oficiālā
kursa un atspoguļotas pasažieriem pieejamā
un saprotamā veidā. Atkarībā no pārvadājumu
veida šī atspoguļošana var atšķirties.
Ivo Ošenieks, LPPA direktors

Laika posmā no 1.oktobra līdz
31.decembrim reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos tarifu tabulās būs norādīta katra konkrētā posma cena latos un pārrēķinātā
cena eiro. Pilsētas nozīmes pārvadājumos šīs cenas tiks atspoguļotas par
konkrētiem braucieniem un atspoguļotas arī abās valūtās. Biļetēs, kas tiek
izdrukātas no kases aparātiem, uz ko
neattiecas 2013.gada 6.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.483 izņēmumi, cenas tiks atspoguļotas divās
valūtās. Savukārt biļetēs sabiedriskajā
transportā, kas tiks izdrukātas no kases
aparātiem, kuri nevar nodrošināt divu
cenu atspoguļošanu (piem. ELKLITA
BSA 4F), cena būs norādīta tikai latos.
Par pārrēķināto cenu eiro pasažieriem
būs iespēja pārliecināties iepazīstoties
ar tarifu tabulu.
No 2014.gada 1.janvāra arī sabiedriskajā transportā visi norēķini tiek
atspoguļoti eiro. Ņemot vērā to, ka
sabiedriskajā transportā cenas tiek
veidotas ar piecu santīmu un turpmāk
ar piecu centu soli, tad reģionālajos
starppilsētu un vietējās nozīmes marš-

rutos tarifu tabulās no jaunā gada sākuma cena par attiecīgo posmu būs
noapaļota ņemot vēra šo soli. Dubultā atspoguļošana periodā no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam būs tāda pati kā no š.g.1.oktobra
līdz 31.decembrim, tikai eiro vietā būs
lati.
Vienlaicīgās apgrozības periodā
no 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim pasažieriem, kuri sabiedriskajā
transportlīdzeklī iegādāsies braukšanas biļeti un norēķināsies ar latiem,
atlikums tiks izsniegts latos, bet, ja tie
norēķināsies ar eiro, tad atlikums tiks
izsniegts eiro. Šāda kārtība noteikta
tāpēc, ka sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam primāri ir jānodrošina
kustības drošība un reisa grafiks, nevis
jānodarbojas ar naudas maiņas operācijām.
Lūgums pasažieriem pirmās divas
nedēļas no nākamā gada sākuma
norēķināties par braucienu ar iespējami precīzāku naudu, būt pretimnākošiem un veicināt savstarpējo sapratni,
jo mūsu mērķi, dzīvojot šai valstī, ir kopīgi.
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AKCĪZES NODOKĻA
MARKAS CIGARETĒM
UN CIGAREŠU APRITE
Akcīzes nodoklis cigaretēm ir piesaistīts cigarešu maksimālajai mazumtirdzniecības cenai,
ko nosaka akcīzes nodokļa marku pasūtītāji un
kas tiek norādīta uz akcīzes nodokļa markas.
Tā kā akcīzes nodoklis cigaretēm ir piesaistīts
cigarešu maksimālajai mazumtirdzniecības cenai, cigaretes nevar pārdot par augstāku cenu,
nekā ir norādīta maksimālā mazumtirdzniecības cena uz akcīzes nodokļa markas, bet par
zemāku cenu – var pārdot.

Gunta Pužule, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes
nodokļa nodaļas vadītājas vietniece

Saistībā ar eiro ieviešanu 2014.
gada 1.janvārī ir sagatavoti atbilstoši
grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kas ir jau iesniegti Saeimā vienotā
likumprojektu paketē. Tajos paredzēti
arī pārejas noteikumi ar akcīzes nodokļa markām marķētām cigaretēm,
ņemot vērā īpašus nosacījumus to apritē:
– sākot ar eiro ieviešanas dienu,
t.i., ar 2014.gada 1.janvāri, Latvijā,
marķējot cigaretes ar akcīzes nodokļa
markām un laižot tās brīvā apgrozībā
vai nododot patēriņam, uz akcīzes
nodokļa markas norādītā maksimālā
mazumtirdzniecības cena ir izteikta
eiro;
– cigaretes, kas marķētas ar akcī-
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zes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, atļauts nosūtīt, piemērojot
atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu,
līdz 2013.gada 15.decembrim;
– cigaretes, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, laist brīvā apgrozībā vai
nodot patēriņam, piegādājot vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai,
atļauts līdz 2013.gada 31.decembrim;
– personai, kura saņēmusi speciālo
atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu
vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu
mazumtirdzniecībai, cigaretes, kas
marķētas ar akcīzes nodokļa markām,

uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, atļautas realizēt neierobežotu laika periodu.
Tādējādi cigaretes, kas būs marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības
cena būs norādīta latos:
– varēs laist brīvam apgrozījumam
vai nodot patēriņam, piegādājot vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, līdz lata perioda pēdējai dienai,
t.i., līdz 2013.gada 31.decembrim;
– varēs nosūtīt, piemērojot atlikto
akcīzes nodokļa maksāšanu, piemēram, no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu
līdz 2013.gada 15.decembrim, lai akcīzes preču noliktava, kas saņem šā-
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das cigaretes, varētu līdz 2013.gada
31.decembrim tās nodot patēriņam,
piegādājot vairumtirdzniecībai vai
mazumtirdzniecībai;
– vairumtirdzniecības vietās (cigaretes jau ir laistas brīvam apgrozījumam vai nodotas patēriņam, un par
tām jau ir nomaksāts akcīzes nodoklis) – varēs nodot mazumtirdzniecībai
neierobežotu laika periodu;
– mazumtirdzniecības vietās varēs
tirgot neierobežotu laika periodu.
Šādām cigaretēm mazumtirdzniecības vietās cena eiro norādāma attiecīgo cigarešu cenu zīmē un tā nav
jānorāda atsevišķi uz katras cigarešu
paciņas.
Līdz ar to saistībā ar euro ieviešanu
ir svarīgi atcerēties, ka:
– līdz 2013.gada 31.decembrim
var laist brīvam apgrozījumam vai
nodot patēriņam cigaretes, kas būs
marķētas ar akcīzes nodokļa markām,
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena ir norādīta latos;
– vairumtirdzniecības vietās cigaretes, kas būs marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā
mazumtirdzniecības cena ir norādīta latos, un kas ir saņemtas līdz 2013.
gada 31.decembrim, var nodot mazumtirdzniecībai neierobežotu laika
periodu;
– mazumtirdzniecības vietās cigaretes, kas būs marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā
mazumtirdzniecības cena ir norādīta
latos, un kas no akcīzes preču noliktavas uz mazumtirdzniecības vietu ir piegādātas līdz 2013.gada 31.decembrim vai no vairumtirdzniecības vietas
uz mazumtirdzniecības vietu piegādātas arī pēc 2014.gada 1.janvāra,
var tirgot neierobežotu laika periodu;
– ar 2014.gada 1.janvāri sāk laist
brīvā apgrozībā vai nodot patēriņam,
piegādāt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietām, savukārt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietas var saņemt cigaretes, kas
marķētas ar akcīzes nodokļa markām,
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena ir norādīta eiro;
– tikai no 2014.gada 1.janvāra
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās var sākt realizēt/tirgot
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cigaretes, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām maksimālā
mazumtirdzniecības cena ir norādīta
euro;
– līdz 2013.gada 31.decembrim ir
lata apgrozības periods un tirdzniecībā var atrasties tikai cigaretes, kas
marķētas ar akcīzes nodokļa markām,
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena ir izteikta latos;
– ar 2014.gada 1.janvāri ir eiro apgrozības periods un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās var
atrasties gan cigaretes, kas marķētas
ar akcīzes nodokļa markām, uz kurām
maksimālā mazumtirdzniecības cena
ir izteikta latos, gan cigaretes, kas
marķētas ar akcīzes nodokļa markām,
uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena ir norādīta eiro;
– preču un pakalpojumu cenu
paralēlās atspoguļošanas periodā,
t.i., no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.
gada 30.jūnijam, mazumtirdzniecības
vietās cigarešu cenu gan latos, gan
eiro norāda attiecīgo cigarešu cenu
zīmē neatkarīgi no tā, vai uz akcīzes
nodokļa markas cena ir izteikta latos
vai eiro, kas nozīmē, ka to nevajadzēs
norādīt uz katras cigarešu paciņas atsevišķi;
– pēc preču un pakalpojumu cenu
paralēlās atspoguļošanas perioda,
t.i., no 2014.gada 1.jūlija mazumtirdzniecības vietās cigaretēm, kurām uz
akcīzes nodokļa markas cena ir izteikta latos, cenu eiro var turpināt norādīt
attiecīgo cigarešu cenu zīmē, tādējādi to nevajadzēs norādīt uz katras cigarešu paciņas atsevišķi;
– cigaretes nevar pārdot par
augstāku cenu, nekā ir norādīta maksimālā mazumtirdzniecības cena uz
akcīzes nodokļa markas, bet par zemāku cenu – var pārdot. Līdz ar to,
ja, piemēram, 2014.gada 1.augustā
mazumtirdzniecības vietās atradīsies
cigaretes, kam uz akcīzes nodokļa
markas cena ir izteikta latos, tās nevarēs tirgot par augstāku cenu, nekā ir
norādīta maksimālā mazumtirdzniecības cena uz akcīzes nodokļa markas,
kas no latiem uz eiro tiek pārrēķināta
pēc ES Padomes noteiktā maiņas kursa (1 eiro = 0,702804 lati).
Akcīzes nodokļa markas, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības
cena ir norādīta eiro, var pasūtīt jau

no 2013.gada 15.jūlija un saņemt no
2013.gada 12.augusta, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumos Nr.320 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa
markām” noteikto. Pirmie pasūtījumi ir
jau veikti.
Papildu iepriekš minētajam vēršam
uzmanību uz to, ka, lai nodrošinātu
Eiropas Savienības prasību attiecībā
uz minimālā akcīzes nodokļa līmeņa
sasniegšanu līdz 2018.gadam cigaretēm un smēķējamai tabakai (smalki
sagrieztai cigarešu uztīšanai), likumā
„Par akcīzes nodokli” ir paredzēta
pakāpeniska akcīzes nodokļa paaugstināšana tabakas izstrādājumiem ik
pēc diviem gadiem, un nākamā akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem
paaugstināšana sakrīt ar euro ieviešanas dienu, t.i., tā paredzēta 2014.
gada 1.janvārī.
Līdz ar to personām, kas veic komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem, saskaņā ar likumā „Par akcīzes
nodokli” noteikto ir jāveic inventarizācija par uzskaitē esošajiem tabakas
izstrādājumu krājumiem, kas ir laisti
brīvam apgrozījumam vai nodoti patēriņam:
– pēc stāvokļa 2014.gada 1.janvārī (kad notiek akcīzes nodokļa likmju
maiņa) – personām, kuras veic komercdarbību ar tabakas izstrādājumiem, izņemot tabakas izstrādājumu
mazumtirgotājiem;
– pēc stāvokļa 2014.gada 1.februārī (nākamā mēneša pirmajā datumā pēc akcīzes nodokļa likmju maiņas) tabakas izstrādājumu mazumtirgotājiem.
Likuma „Par akcīzes nodokli” noteiktajā termiņā ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam sastādītie inventarizācijas saraksti un akcīzes nodokļa
aprēķins ar noteikto valsts budžetā
maksājamo akcīzes nodokļa starpības
summu, un valsts budžetā ir jāiemaksā
aprēķinātā akcīzes nodokļa starpības
summa. Ja pēc krājumu stāvokļa inventarizācijas, uzskaitē nav tabakas
izstrādājumu, to norāda iesniedzamajā akcīzes nodokļa aprēķinā.
Sākot no 2014.gada 1.janvāra, akcīzes nodokļa maksājumi bezskaidras
naudas norēķinos veicami tikai eiro.
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PADOMI
KAS NODERĒS PĀREJOT UZ EIRO
Rīkojot seminārus, uzņēmēji un valsts iestāžu darbinieki tiek aktīvi izglītoti par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem. Pareiza izpratne un pieeja atvieglos gaidāmo pasākumu veikšanu, tāpēc Finanšu ministrija sadarbībā gan ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), Valsts ieņēmumu dienestu (VID),
gan arī ar Latvijas Banku organizē seminārus par eiro
ieviešanas jautājumiem. Daudzajos semināros un diskusijās gūtā pieredze rosina pateikties visiem iesaistītajiem par aktīvo darbošanos, kā arī aicināt uz vēl
aktīvāku darbu, lai viss gaidāmais pārejas process
notiktu raiti. Ir tik patīkami jau tagad ieiet veikalā,
kas ir norādījis cenu zīmēs gan latus, gan eiro. Vēlētos uzņēmējiem akcentēt arī tās lietas, kas nav jāveic,
kā arī tās, kurām savukārt būtu nepieciešams pievērst
papildus uzmanību.

Dace Kalsone, Eiro projekta vadītāja, Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Grāmatvedības uzskaites joma
Rēķinos starp juridiskajām personām paralēlās atspoguļošanas periodā nav obligāti jānorāda darījumu
kopsumma latos un eiro! Atbilstoši Euro
ieviešanas kārtības likuma 13. panta
otrajai daļai tas obligāti jānorāda tikai rēķinos privātpersonām. Arī uz rēķiniem ārvalstu valūtā šīs prasības nav
attiecināmas.
Eiro projektā rekomendējam arī
rēķinos juridiskajām personām norādīt
darījumu kopsummas latos un eiro.
No 2013.gada 9. jūlija līdz 30. septembrim rēķinos var nenorādīt latus un
eiro, taču, ja to dara, jāizmanto oficiālais pārejas kurss.
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Informācija publiskajam sektoram
(t.sk. pašvaldībām), ko nav nepieciešams veikt, pārejot uz eiro!
Publiskajam sektoram, kas gada
pārskatus sagatavo atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.panta pirmajai daļai un saskaņā
ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”,
pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro salīdzināmo rādītāju uz 2014.
gada sākumu konvertāciju e-pārskatos nodrošinās Valsts kase.
Detalizētāks grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas
procesa izklāsts pārejas periodā no

eiro uz latiem ir pieejams Valsts kases
sagatavotajā prezentācijā „Grāmatvedības uzskaite pārejas periodā no
latiem uz euro”, kas publicēta Valsts
kases mājas lapā interneta adresē: http://www.kase.gov.lv/l/uzskaite/1643.
Ārvalstu valūtas kursa jautājumi
Informācija uzņēmējiem, kas noder zināt par ārvalstu valūtu kursiem!
Uzņēmējiem strādājot ar ārvalstu
valūtām, tāpat kā līdz šim informācijas par valūtas kursiem būs pieejama
Latvijas Bankas mājaslapā.
Jāatceras, ka, sākot ar eiro dienu,
veicot grāmatojumus ārvalstu valū-
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tā, ikreiz jāizmanto tas valūtas kurss,
kas ir pieejams darījuma dienas sākumā!

V Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi!
2,42 eiro – 2,20 eiro = 0,20 eiro.

Kases aparātu joma

Nodokļu joma

No 2013.gada 9. jūlija līdz 30. septembrim kases čekos un kvītīs var nenorādīt latus un eiro, taču, ja to dara,
jāizmanto oficiālais pārejas kurss!

Nav nepieciešams pēc eiro ieviešanas dienas visus iepriekšējo periodu
nodokļu datus, kas bijuši aprēķināti latos, pārrēķināt eiro. Uz eiro pārrēķina
tikai nodokļu datus atbilstoši situācijai
2014.gada 1.janvārī.
Salīdzināšanai nepieciešamos nodokļu datus, kas uzkrāti latos, pārrēķina eiro.
Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, nodokļu un nodevu maksājumi bezskaidras naudas norēķinos veicami
tikai eiro.

Tāpat arī vērts atcerēties:
Ja kases aparātam nav izņēmuma
statusa, tas ir jāpārprogrammē. Aicinām komersantus lūgt savam partnerim, kas veic kases aparātu apkopi,
iemācīt, kā, noslēdzot gadu, pārprogrammēt elektronisko kases aparātu
no latiem uz eiro. Pogu kombinācija
aparāta pārprogrammēšanai nav sarežģīta, un to dažu minūšu laikā varēs
paveikt katrs komersants pats.
Ja kases aparātam ir izņēmuma
statuss, novietojiet informāciju par to,
kā arī informāciju par pircēju tiesībām
lūgt ierakstīt summas ar roku – darbiniekiem un pircējiem labi redzamā
vietā.
Gan darbiniekiem, gan pircējiem
abu valūtu paralēlās aprites periodā,
kad maksāt varēs gan latos, gan eiro,
bet atlikumu varēs izdot tikai eiro, labs
palīgs būs:
– informācija apmeklētājiem skatlogā ar aicinājumu iepirkties, izmantojot nelielus nominālus latos. Piemēram:
„Cienījamo pircēj, ja vēlaties iepirkties, maksājot ar 50 latu naudaszīmi,
pavaicā veikalniekam, vai viņš varēs
izdot Jums eiro!”;
– kašu jeb rindu plūsmas iedalījums
tādās, kurās var maksāt tikai ar eiro,
tikai latos, vai tikai ar bankas karti,
informāciju par to izvietojot jau savlaicīgi;
– maksājot latos noderēs pieci soļi,
kā pārrēķināt summas no latiem uz
eiro, un no eiro uz latiem, piemēram –
I Pircējs tirgū nopērk sieru par 2,22
eiro.
II Pircējam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā 1,56
lati.
Lai no eiro iegūtu latus, reiziniet
2,22 x 0,702804.
III Pircējam precīzas naudas nav –
viņš iedod 1,70 latus.
IV Pārdevējs izrēķina, ka tas ir 2,42
eiro.
Lai no latiem iegūtu eiro, daliet
1,70 : 0,702804.

Cenu atspoguļošanas jautājumi
Ieteikumi cenu norādīšanai:
Cenu zīmēs latu un eiro naudas
summu secība nav svarīga! Latu un eiro
cenām ieteicams būt vienā izmērā.
Vienā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā lietojams viena
veida valūtas apzīmējums (latiem – Ls,
LVL; eiro – EUR, € u.tml.).
Paralēli cenas latos ieteicams norādīt līdz 2014.gada 31.decembrim
(vienu gadu pēc eiro ieviešanas). Tā
nav obligāta prasība, bet rekomendācija!

apjoms pirmajām dienām, kad būs
pienākums izdod eiro, maksājumus
saņemot latos. Piesakot šo piegādi
laicīgi, bankām būs vieglāk saplānot
skaidrās naudas priekšpiegādes loģistiku un komercsabiedrībām būs īsāks
periods, kad būs iesaldēti uzņēmuma
finanšu līdzekļi bankām, kas nepieciešami priekšpiegādes finanšu ķīlai.
Pēc vidējās citu valstu uzņēmēju
pieredzes rekomendējam priekšpiegādes daudzumu aprēķināt piecu
dienu vidējā apgrozījuma apmērā.

Dāvanu kartes
Uzņēmējiem nav jāpārdrukā latu
dāvanu kartes, tās saglabā savu turpināmību.
Uz papīra dāvanu kartes nav obligāti jānorāda lati un eiro.
Ja tas tiks norādīts, tiks ievērota Eiropas Komisijas rekomendācija un atvieglots eiro ieviešanas process

Pastmarkas
Latu nominālu pastmarkas derīgas
līdz 2014.gada 31.decembrim.
Pastmarkas ar nominālu gan latos,
gan eiro derīgas bez termiņa ierobežojuma.

Informācija uzņēmējiem, par jomām un darbībām, uz kurām var
neattiecināt norādījumus par cenu
paralēlās atspoguļošanas periodu,
pārejot uz eiro!
Kārtība attiecas uz visām precēm
un pakalpojumiem, ko pārdevējs un
pakalpojuma sniedzējs piedāvā patērētājam! Kārtība neattiecas uz darījumiem starp divām juridiskām personām.
Kārtība neattiecas uz reklāmu,
tostarp, reklāmas katalogiem. Kārtība attiecas tikai uz tādiem reklāmas
materiāliem vai katalogiem, kuros var
veikt preces un pakalpojuma pasūtījumu (distances tirdzniecība).
No 2013.gada 9.jūlija līdz 30.septembrim cenu zīmēs naudas summu
var neatspoguļot latos un eiro, ja to
veic, jāizmanto oficiālais pārejas maiņas kurss.

Priekšpiegādes jautājumi
Uzņēmējiem ir savlaicīgi jāpiesaka
bankā plānojamais skaidrās naudas

27
2
7

informācija

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

&"-&/(ď+Ŋ0!&32+"!Řų2)&(Ŋ
(!-$/,7ƮŊƘ0$+)1& $+"&/,

Šis laika periods būs no
2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim.
4. Pircējam precīzas naudas

1. Pircējam vajag sieru,

maciņā nav, un viņš
iedod 1,70 latus.

viņš dodas uz tirgu.

2. Nepieciešamais siera

5. Pārdevējs izrēķina, ka

daudzums maksā
2,22 eiro.

1,70 lati ir 2,42 eiro.
Kā to aprēķina?
Lai no latiem
iegūtu eiro,
aprēķins ir šāds:
1,70 : 0,702804 = 2,42
(rezultāts jānoapaļo
līdz centam).

3. Pircējam makā ir tikai lati,
un pārdevējs izrēķina, ka latos
ir jāmaksā 1,56 lati.
Kā to aprēķina?
Lai no eiro iegūtu
latus, aprēķins ir šāds
2,22 x 0,702804 = 1,56
(rezultāts jānoapaļo
līdz santīmam).

6. RJGISKQȩHŌGXBMBȩRGI?GȩCGPM
ȩ
ȩ

R ȩG ȩ ȩCGPMȩKưLSQ
 ȩCGPMȩGPȩȩACLRG

Gan latu, gan eiro paralēlās apgrozības periods pārdošanas vietās ir tikai
divas nedēļas pēc 2014. gada 1. janvāra. Pēc 2014. gada 14. janvāra veikalos
varēs norēķināties tikai ar eiro, bet latus pret eiro varēs samainīt bez maksas
jebkuras Latvijas bankas filiālē pēc oficiālā kursa līdz 2014. gada 30. jūnijam.
Pēc tam – neierobežotu laiku Latvijas Bankā. Latvijas Republikā noteiktais
oficiālais maiņas kurss vienmēr ir EUR 1 = Ls 0,702804.
'XBCTSKQȩGPȩQ?ŽŚKGQȩ#GPMN?Qȩ1?TGCLư@?QȩJưBXȏL?LQŚHSKSȩEP?LR?ȩJưESK?
,PNVOJLÀDJKBTBLUJWJUÀUFTTBJTUêCÀBSFJSPJFWJFĠBOV-BUWJKÀGCRT?PMQ
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P?JBGCQ EGPM NPMHCIR? B?P@? EPSNS NŌPQRŌTHGCK SL LCQI?GRŌKŌK LCT?JQRGQI?HŌK MPE?LGXŌAGHŌK
SL SXŽŚKSKGCK I?Q ?P IMLIPŚRGCK N?BMKGCK N?JưBXŚH? TCGBMR ĒM T?BJưLGHS Q?RSPS
+?RCPGŌJQȩCJCIRPMLGQIGȩNGCCH?KQȩKŌH?QJ?NŌȩUUU CGPM JTȩ
Q?B?ŵŌQȩSaitesȩSLȩ4YƕŪLŪIieL ȩ

'XBCTSKQȩGPȩQ?ŽŚKGQȩ#GPMN?Qȩ1?TGCLư@?QȩJưBXDGL?LQŚHSKSȩEP?LR?ȩJưESK?ȩ,PNVOJLÀDJKBTBLUJWJUÀUFTTBJTUêCÀBSFJSPJFWJFĠBOV-BUWJKÀȩGCRT?PMQ

30

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

vadlīnijas

SATURS

1

VGQNŌPưEGC NPGLAGNGȩ

5

2

V?BJưLGH?Q NPCŖS SL N?I?JNMHSKS ACLS LMPŌBưĒ?L?Q IŌPRư@?G
ACLS N?P?JŚJŌQ ?RQNMESŵMĒ?L?Q NCPGMBŌȩ

6

3

V?BJưLGH?Q N?P EPŌK?RTCBư@?Q SXQI?GRG NŌPCH?Q NCPGMBŌ LM J?RGCK SX CGPMȩ

11



V?BJưLGH?Q N?P B?P@S ?P I?QCQ ?N?PŌRGCK SL I?QCQ QGQRŚKŌK ACLS N?P?JŚJŌQ
?RQNMESŵMĒ?L?Q SL J?R? SL CGPM TGCLJ?GAưE?Q ?NEPMXư@?Q NCPGMBŌȩ

17

V?BJưLGH?Q N?P T?JƚR?Q ISPQ? LMRCGIĒ?LS SL NGCKŚPMĒ?LS
NŚA CGPM GCTGCĒ?L?Q BGCL?Qȩ

27

V?BJưLGH?Q N?P LMBMIŵS K?IQŌHSKS H?SRŌHSKGCK
NŌPCHMR LM J?RGCK SX CGPMȩ

30



SI?GBPŌQ L?SB?Q NPGCIĒNGCEŌBCQ MRPŌQ DŌXCQ NP?IRGQIŌQ T?BJưLGH?Qȩ

39



DŌT?LS I?PĒS BCETGCJ?Q SXNGJBCQ QR?AGHS TGCLLMJƚI? K?IQŌHSK? I?PĒS S A
TGCLLMJƚI? K?IQŌHSK? GLQRPSKCLRS CGPM GCTGCĒ?L?Q T?BJưLGH?Qȩ

37

P?QRK?PIS CGPM GCTGCĒ?L?Q T?BJưLGH?Qȩ

39







10 V?BJưLGH?Q N?ĒT?JBư@ŌK NŌPCH?Q NCPGMBŌ LM J?RGCK SX CGPMȩ
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1. VISPŊRƮ$IE PRIN IPI

4?BJưLGH?QȩGPȩGXQRPŌBŌR?Q ȩJ?GȩQLGCERSȩN?NGJBSȩQI?GBPMHSKSȩ&VSPȩGCTGCĒ?L?QȩIŌPRư@?QȩJGISK?KȩRSPNKŌIȩzȩ#')*ȩ
SLȩ-BUWJKBT/BDJPOÀMBKBNFVSPJFWJFĠBOBTQMÀOBNȩRSPNKŌIȩzȩ*,#'. ȩI?QȩNŚBŚHŌȩPCB?IAGHŌȩ?NQRGNPGLŌRQȩ
 ȩE?B?ȩ ȩ?NPưJưȩ?Pȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩPưIMHSKSȩ,P ȩȩ1BS-BUWJKBT/BDJPOÀMPFVSPJFWJFĠBOBTQMÀOV ȩ
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ ȩN?LR?KȩJ?RSȩIMLTCPRŌAGH?ȩRGIQȩTCGIR?ȩNŚAȩ#GPMN?Qȩ1?TGCLư@?Qȩ.?BMKCQȩLMRCGIRŌȩK?GŽ?QȩISPQ?ȩ
RSPNKŌIȩzȩMDGAGŌJ?GQȩNŌPCH?QȩISPQQ ȩLM?N?ŵMHMRȩJưBXȩTCQCJGCKȩACLRGCK
aȩ H?ȩRPCĒŌȩXưKCȩ?GXȩIMK?R?ȩGPȩLMȩȩJưBXȩ ȩACLR?ȩTŚPRư@?ȩLCK?GLŌQ
aȩ H?ȩRPCĒŌȩXưKCȩ?GXȩIMK?R?ȩGPȩLMȩȩJưBXȩ ȩACLRQȩRGCIȩLM?N?ŵMRQȩN?PȩTGCLSȩTŚPRư@SȩSXȩ?SEĒS
.?NGJBSȩNP?Qư@?Qȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩJGCRMĒ?LSȩGPȩLMRCGIR?Qȩ.?BMKCQȩ0CESJ?Qȩ#)ȩ,P ȩ ȩ
 ȩE?B?ȩ ȩHƚLGHQȩN?PȩB?ēGCKȩLMRCGISKGCKȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩCGPMȩGCTGCĒ?LSȩ ȩN?LRŌ ȩRMQR?PN
aȩ MDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩLC?N?ŵMȩSLȩLCQ?ưQGL? ȩTCGAMRȩIMLTCPRŚĒ?LS
aȩ MDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩGXK?LRMȩ?@NSQŚH?GȩIMLTCPRŚĒ?L?GȩCGPMȩTGCLư@?QȩSLȩJ?RSȩTGCLư@?QȩQR?PNŌ ȩ,CGXK?LRMȩ
?NEPGCXRŌQȩJGIKCQ ȩIMȩ?RT?QGL?ȩLMȩNŌPCH?QȩISPQ?
aȩ L?SB?QȩQSKK?Q ȩI?QȩHŌIMLTCPRŚȩLMȩTGCL?QȩT?JQRQȩT?JƚR?QȩAGRŌȩNGCKŚP?K ȩGCBXưTMRŌHQȩTŚJ?QȩN?PȩJ?RGCKȩGCEŌBŌRGCQȩ
BMJŌPSQ ȩTGQNGPKQȩIMLTCPRŚȩL?SB?QȩTGCLư@ŌQ ȩI?QȩGXRCGIR?QȩCGPMȩTGCLư@ŌQ ȩĒMȩQSKKSȩLM?N?ŵM ȩ?RQRŌHMRȩLCȩK?XŌIȩ
IŌȩRPưQȩQI?GRŵSQȩ?GXȩIMK?R? ȩ@CRȩNŚAȩR?KȩIMLTCPRŚȩAGR?QȩT?JQRQȩT?JƚR?QȩTGCLư@ŌQ ȩ
.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBQȩQŌI?QȩRPưQȩKŚLCĒSQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCL?Q ȩR ȩG ȩLM 2013 E?B? 1 MIRM@P? ȩSLȩGJEQRȩQCĒSQȩKŚLCĒSQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩR ȩG ȩ
JưBX 201 E?B? 30 HƚLGH?K
*?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBQȩGPȩBGT?QȩLCBŚŵ?Q ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩR ȩG ȩ
LM 201 E?B? 1 H?LTŌP? JưBX 201 E?B? 1 H?LTŌPGK
3XŽŚKSKGCKȩSLȩN?ĒT?JBư@SȩGLQRGRƚAGHŌKȩHŌLMBPMĒGL?ȩB?RSȩLCNŌPRP?SIRư@?ȩSLȩIMLTCPRŌAGH?QȩNPMACQ?ȩGXQCIMH?Kư@? ȩ
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ ȩN?LRŌȩLMRCGIR?H?KȩJưESKG ȩNGCKŚP?K ȩB?P@?ȩJưESKG ȩưPCQȩJưESKG ȩQRSBGHSȩJưESKGȩS ȩA ȩL?TȩHŌNŌPQJŚBXȩ
NŌPCH?QȩSXȩCGPMȩBŚŵ ȩ1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩJưESKMQȩSLȩAGRMQȩHSPGBGQI?HMQȩBMISKCLRMQȩ?RQ?SACQȩSXȩJ?RGCKȩ
HŌJGCRMȩIŌȩ?RQ?SACQȩSXȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩ ȩN?LRŌȩLMRCGIRMQȩK?RCKŌRGQIMQȩNPGLAGNSQ
.?PȩB?P@?ȩJưESKGCKȩLMBCPưE?ȩGLDMPKŌAGH?ȩNGCCH?K?ȩUUU TBG EMT JT CGPM
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2. VA!)ƮNI'AS PREŔU UN PA(A)PO'U*U ENU
NORŊ!ƮŠANAS (ŊRTƮAI ENU PARA)Ř)ŊS
ATSPO$UųOŠANAS PERIO!Ŋ
ICRCGISKG ACLS LMPŌBưĒ?L?G
!CLSȩXưKŚQȩJ?RSȩSLȩCGPMȩL?SB?QȩQSKKSȩQCAư@?ȩL?TȩQT?PưE?Åȩ*?RSȩSLȩCGPMȩACLŌKȩGCRCGA?KQȩ@ƚRȩTGCLŌȩGXKŚPŌ ȩ
4GCLŌȩRGPBXLGCAư@?QȩT?GȩN?I?JNMHSKSȩQLGCEĒ?L?QȩTGCRŌȩJGCRMH?KQȩTGCL?ȩTCGB?ȩT?JƚR?Qȩ?NXưKŚHSKQȩ
J?RGCKȩzȩ*Q ȩ*4*ȩCGPMȩzȩ#30 ȩȩS ȩRKJ  ȩ
.?P?JŚJGȩACL?QȩJ?RMQȩGCRCGA?KQȩLMPŌBưRȩJưBXȩ ȩE?B?ȩ ȩBCACK@PGKȩTGCLSȩE?BSȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Q ȩ2ŌȩL?Tȩ
M@JGEŌR?ȩNP?Qư@? ȩ@CRȩPCIMKCLBŌAGH?Å

ILDMPKŌAGH? SXŽŚKŚHGCK N?P HMKŌK SL B?P@ư@ŌK
SX ISPŌK T?P LC?RRGCAGLŌR LMPŌBưHSKSQ N?P ACLS
N?P?JŚJŌQ ?RQNMESŵMĒ?L?Q NCPGMBS NŌPCHMR SX CGPMÅ
)ŌPRư@?ȩ?RRGCA?QȩSXȩTGQŌKȩNPCAŚKȩSLȩN?I?JNMHSKGCK ȩIMȩNŌPBCTŚHQȩSLȩN?I?JNMHSK?ȩQLGCBXŚHQȩNGCBŌTŌȩ
N?RŚPŚRŌH?KÅȩ)ŌPRư@?ȩLC?RRGCA?QȩSXȩB?PưHSKGCKȩQR?PNȩBGTŌKȩHSPGBGQIŌKȩNCPQMLŌK
)ŌPRư@?ȩ?RRGCA?QȩRGI?GȩSXȩRŌBGCKȩPCIJŌK?QȩK?RCPGŌJGCKȩT?GȩI?R?JMEGCK ȩISPMQȩT?PȩTCGIRȩNPCACQȩSLȩN?I?JNMHSK?ȩ
N?QƚRưHSKSȩBGQR?LACQȩRGPBXLGCAư@? ȩ)ŌPRư@?ȩLC?RRGCA?QȩSXȩPCIJŌKS ȩRMQR?PNȩPCIJŌK?QȩI?R?JMEGCK
,Mȩ ȩE?B?ȩ ȩHƚJGH?ȩJưBXȩ ȩQCNRCK@PGKȩACLSȩXưKŚQȩL?SB?QȩQSKKSȩT?PȩLC?RQNMESŵMRȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩR?ŖS ȩH?ȩRMȩ
B?P? ȩHŌGXK?LRMȩMDGAGŌJ?GQȩNŌPCH?QȩISPQQȩSLȩK?RCKŌRGQIGCȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNG

!ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS PERIODS
!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩTGQŌKȩNPCAŚKȩSLȩN?I?JNMHSKGCK ȩI?QȩRGCIȩNGCBŌTŌRGȩN?RŚPŚRŌHGCK ȩHŌ@ƚRȩ
LMPŌBưRŌKȩACLŌKȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩĐŌB?ȩNP?Qư@?ȩGPȩLMRCGIR? ȩJ?GȩLMBPMĒGLŌRSȩN?RŚPŚRŌHSȩRGCQư@SȩGCTŚPMĒ?LSȩCGPMȩ
GCTGCĒ?L?QȩNCPGMBŌ
aȩ N?RŚPŚRŌHGȩT?PȩQ?TJ?GAưEGȩQ?ŽCKRȩGLDMPKŌAGHSȩN?PȩNPCŖSȩACLŌKȩCGPMȩSLȩNGCP?QRȩNGCȩH?SLŌQȩT?JƚR?Q ȩ
aȩ N?RŚPŚRŌHGȩT?PȩQCIMRȩACLSȩGXK?GŽŌK ȩ
aȩ N?RŚPŚRŌHGȩT?PȩNGCŽCKRȩSXȩGLDMPKŌAGHSȩ@?JQRưRSȩSLȩCIMLMKGQIGȩN?K?RMRSȩJŚKSKS
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.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLS N?P?JŚJŌQ ?RQNMESŵMĒ?L?Q NCPGMBQȩQŌI?QȩLM 2013 E?B? 1 MIRM@P?ȩSLȩGJEQRȩ
JưBX 201 E?B? 30 HƚLGH?K ȩĐ?HŌȩNCPGMBŌȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?QȩLMPŌB?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM

!ENU KONVERTŋ!IJA
PPCŖS SL N?I?JNMHSKS ACL?Q HŌNŌPPŚŰGL?
aȩ Q?QI?ŽŌȩ?PȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQS ȩ
ȩ EGPMN?Q S?TGCLư@?Q P?BMKCQ LMRCGIR?GQ MDGAGŌJ?GQ NŌPCH?Q ISPQQ z 1 CGPM  0 020 J?RG
aȩ QRPGIRGȩGCTŚPMHMRȩK?RCKŌRGQIMQȩNPGLAGNSQȩ?R@GJQRMĒGȩ#')* ȩ
,?SB?QȩQSKK?QȩNŚAȩIMLTCPRŌAGH?QȩLM?N?ŵMȩJưBXȩRSTŌI?H?KȩACLR?KȩT?GȩQ?LRưK?K ȩŽCKMRȩTŚPŌȩRPCĒMȩXưKGȩ?GXȩIMK?R?
PGCKŚPQ
!CL? J?RMQ
*Qȩ 
*Qȩ 

!CL? CGPM NGPKQ LM?N?ŵMĒ?L?Q
#30ȩ 
#30ȩ 

!CL? CGPM NŚA LM?N?ŵMĒ?L?Q
#30ȩ 
#30ȩ 

)MLTCPRŚHMRȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?Q ȩHŌLMPŌB?ȩTGQK?XȩBGT?QȩXưKCQȩ?GXȩIMK?R? ȩH?ȩACL? ȩISP?ȩRGCIȩIMLTCPRŚR? ȩ
Q?RSPȩLCȩT?GPŌIȩIŌȩBGT?QȩXưKCQȩ?GXȩIMK?R? ȩ(?ȩACL?ȩCGPMȩQ?RSPȩT?GPŌI?QȩXưKCQȩ?GXȩIMK?R? ȩHŌLMPŌB?ȩRGIN?RȩB?SBXȩ
XưKHSȩ?GXȩIMK?R? ȩAGIȩRMȩGPȩJ?RMQ
PGCKŚPQ
!CL? J?RMQ
*Qȩ 

!CL? CGPM NGPKQ LM?N?ŵMĒ?L?Q
#30ȩ 

!CL? CGPM NŚA LM?N?ŵMĒ?L?Q
#30ȩ 

Pưȩ?N?ŵSȩACLSȩE?BưHSKŌȩHŌGCTŚPM LMRCGIRŌQ IMLTCPRŌAGH?Q NP?Qư@?QÅ
PGCKŚPQ
IXQRŌBCQ ?NKCIJŚHSKQ
*Qȩ ȩzȩ#30ȩ ȩ

IXQRŌBCQ ?NKCIJŚHSKQ
#30ȩ ȩzȩ*Qȩ ȩ

!ENU NORŋDƯŠANAS PRASƯBAS
!CL?ȩLMPŌBŌK?ȩRŌ ȩJ?GȩRŌȩ@ƚRSȩLCNŌPNPMR?K? ȩTGCEJGȩGBCLRGDGAŚH?K? ȩQI?GBPGȩQ?J?QŌK?ȩSLȩJ?GȩN?RŚPŚRŌH?Kȩ@ƚRSȩ
NGJLưEGȩQI?GBPQ ȩSXȩISPSȩNPCAGȩT?GȩN?I?JNMHSKSȩRŌȩ?RRGCA?Q
aȩ !CLSȩLMPŌB?ȩP?IQRTCGBŌ ȩGXŽCKMR ȩH?ȩN?RŚPŚRŌHQȩACLSȩT?PȩSXXGLŌRȩAGRŌȩTGXSŌJGȩSXRTCP?KŌȩTCGBŌ
aȩ .?RŚPŚRŌHGCKȩLMPŌBưR?HŌQȩACLŌQȩHŌGCIŵ?SHȩ.4,ȩSLȩAGRGȩLMBMIŵG
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ARACPGCRGCQÅ
G?@?JACL? HC@ NŌPBMĒ?L?Q ACL?ȩGPȩACL?ȩN?PȩTGCLSȩNPCACQȩTGCLư@S ȩLCB?JŌKSȩNPCACQȩB?SBXSKSȩT?GȩGCN?IMHSKS
MŚPTGCLư@?Q ACL?ȩGPȩACL?ȩN?PȩTGCLSȩIGJMEP?KS ȩJGRPS ȩKCRPS ȩIT?BPŌRKCRPS ȩIS@GIKCRPSȩT?GȩAGRSȩNPCACQȩB?SBXSK?ȩ
KŚPTGCLư@S ȩ
SŌIMRLŚHŌ ACL?ȩzȩH?ȩGXQJSBGLŌR?ȩNPCŖSȩGXNŌPBMĒ?L? ȩACLSȩN?XCKGLŌĒ?L?ȩT?Gȩ?RJ?GBCQ ȩNPCAŚKȩSLȩN?I?JNMHSKGCKȩ
QI?GBPGȩLMPŌBŌK?ȩQŌIMRLŚHŌȩACL?ȩSLȩACL?ȩNŚAȩRŌQȩN?XCKGLŌĒ?L?Q

EIRO IEVIEŠANAS DATUMS IR 01 01 201
,Mȩ   ȩJưBXȩ  
.?K?RT?JƚR?ȩzȩ*2'

,Mȩ   ȩJưBXȩ  
.?K?RT?JƚR?ȩzȩ#'0-

.PCŖSȩNŌPBMĒ?L?QȩACL?ȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?ȩ
N?NGJBSQȩHŌLMPŌB?ȩ?PưȩCGPM

.PCŖSȩNŌPBMĒ?L?QȩACL?ȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?ȩ
N?NGJBSQȩHŌLMPŌB?ȩ?PưȩJ?RMQ

+ŚPTGCLư@?QȩACL?QȩSLȩ
QŌIMRLŚHŌQȩACL?QȩHŌLMPŌB?ȩJ?RMQ

+ŚPTGCLư@?QȩACL?QȩSLȩ
QŌIMRLŚHŌQȩACL?QȩHŌLMPŌB?ȩCGPM

*?GȩGXK?LRMRSȩTGCLSȩSLȩRMȩN?ĒSȩACLSȩXưKGȩTGQŌȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌ ȩ
LMRCGIR?QȩKŚPTGCLư@?QȩACLSȩSLȩQŌIMRLŚHMȩACLSȩT?PȩLMPŌBưRȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM

PGCKŚPG ACLS LMPŌBŚK NCPGMBŌ LM 01 10 2013 JưBX 31 12 2013

ȩ

TCJCTGXMPQ
*Qȩȩzȩ#30ȩ ȩ

K?DGH?
GCN?IMHSKQȩȩE
RJ?GBCȩ Ϥ
(?SLŌȩACL?
*Qȩ ȩzȩ#30ȩ ȩ
 ȩ*Q IE
4CAŌȩACL?
*Qȩ ȩ

TŚH?
GCN?IMHSKQȩȩE
*Qȩ ȩzȩ#30ȩ 
 ȩ*Q IE

PGCKŚPG ACLS LMPŌBŚK NCPGMBŌ LM 01 01 201 JưBX 30 0 201
KPŌQS QI?GBPMHSKQ
TCJCTGXMPQ
#30ȩ ȩzȩ*Qȩ

TŚH?
GCN?IMHSKQȩȩE
#30ȩ ȩzȩ*Qȩ 
 ȩ#30 IE

.ŌPBMĒ?L?QȩACL?ȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ
GCTŚPMHMRȩIMLTCPRŌAGH?QȩNP?Qư@?Q
,MRCGIR?QȩKŚPTGCLư@?QȩACL?ȩJ?RMQ
T?GȩCGPMȩN?PȩIGJMEP?KS
1ŌIMRLŚHŌȩACL?ȩJ?RMQ
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GADƯJUMI KA NOTEIKTAS MřRVIENƯBAS !ENA
IR VIENŋDA AR PŋRDOŠANAS !ENU
.PCAŚK ȩISP?QȩL?TȩGCN?IMR?QȩSLȩISPSȩB?SBXSKSȩKŚP?ȩN?RŚPŚRŌH?ȩIJŌR@ƚRLŚȩNŚAȩNGCNP?QưHSK? ȩLMPŌB?ȩRGI?Gȩ
LMRCGIR?QȩKŚPTGCLư@?QȩACLSȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ
2MKŚP ȩH?ȩĒGQȩLMRCGIR?GQȩNPCŖSȩB?SBXSKQȩRGCIȩK?PŰŚRQȩ?PȩGLDMPK?RưTMȩSXJưKG ȩISPŌȩRGCIȩLMPŌBưR?ȩACL?ȩN?PȩLMRCGIRMȩ
B?SBXSKS ȩNŌPBCTŚHGȩGPȩRGCQưEGȩĒMȩACLSȩLMPŌBưRȩRGI?GȩN?K?RT?JƚRŌ
PGCKŚPQ
)MLDCIRCQȩ-ÀDêUJT ȩACL?ȩzȩ ȩ*Q IEȩSLȩ ȩ#30 IE
.ŚAȩN?RŚPŚRŌH?ȩJƚESK?ȩRGCIȩLMQTŚPRGȩȩEȩIMLDCIĒSȩSLȩSXȩGCN?IMHSK?ȩRGCIȩSXJưKŚR?ȩGLDMPK?RưT?ȩSXJưKC ȩISPŌȩ
LMPŌB?ȩIMLDCIĒSȩB?SBXSKSȩSLȩIMLIPŚRŌȩB?SBXSK?ȩACLSȩN?K?RT?JƚRŌ

SVARƯGI AT!ERřTIESÅ
ƯN?ĒŌQ ACL?Qȩ
(?ȩNŌPBCTŚHGȩSLȩN?I?JNMHSKSȩQLGCBXŚHGȩNGCBŌTŌȩưN?ĒŌQȩACL?QȩNGCKŚP?K ȩN?QRŌTưE?HGCKȩIJGCLRGCK ȩIJGCLRGCKȩ?Pȩ
IJGCLRSȩI?PRŚK ȩ?RJ?GēSȩI?PRŚKȩS ȩRKJ  ȩĒưKȩACLŌKȩHŌ@ƚRȩLMPŌBưRŌKȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM
PGCKŚPQ
TCJCTGXMPQ
*Qȩȩzȩ#30ȩ ȩ

AP IJGCLR? I?PRG
*Qȩȩzȩ#30ȩ ȩ

P?I?JNMHSKS ACL?Q
.GCBŌTŌHMRȩN?RŚPŚRŌHGCKȩN?I?JNMHSKSQ ȩRMȩQLGCBXŚHQȩLMPŌB?ȩACLS ȩISPŌȩGCRTCPRQȩNGCTGCLMRŌQȩTŚPRư@?QȩLMBMIJGQȩSLȩ
TGQGȩAGRGȩLMBMIŵG
.?I?JNMHSKSȩACLSȩLMPŌB?ȩACLPŌBưȩT?GȩAGRŌȩTGXSŌJGȩSXRTCP?KŌȩTCGBŌ ȩ(?ȩN?I?JNMHSK?ȩE?JưEŌȩACL?ȩL?TȩXGLŌK? ȩ
LMPŌB?ȩTCGBS ȩIŌȩACL?ȩRGCIȩ?NPŚŰGLŌR? ȩ!CLPŌBGKȩHŌ@ƚRȩ@PưTGȩNGCCH?K?K
PGCKŚPQ
B?QCGL? ?NKCIJŚHSKQ
*Qȩȩzȩ#30ȩ 

ILBGTGBSŌJ? NCJBŚR?NKŌAư@?
 ȩ*Q Fȩzȩ ȩ#30 Fȩ

DGQR?LACQ RGPBXLGCAư@?
!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNP?Qư@?Qȩ?RRGCA?Qȩ?PưȩSXȩBGQR?LACQȩRGPBXLGCAư@S ȩNGCKŚP?K
aȩ GLRCPLCR?ȩTCGI?JMQ
aȩ I?R?JMEMQ
aȩ RCJCTưXGHŌ
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EJCIRPMLGQIŌ TGBC
'LRCPLCR?ȩTCGI?JMQ ȩRMQR?PNȩIMJCIRưTŌQȩGCNGPIĒ?LŌQȩS ȩRKJ ȩNMPRŌJMQ ȩISPȩN?RŚPŚRŌHGCKȩRGCIȩNGCBŌTŌR?QȩNPCACQȩSLȩ
N?I?JNMHSKG ȩNŌPBMĒ?L?QȩACL?QȩGPȩHŌLMPŌB?ȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ!CLSȩN?P?JŚJ?H?Gȩ?RQNMESŵMĒ?L?GȩIŌȩ?JRCPL?RưTSȩT?Pȩ
GXK?LRMRȩT?JƚR?QȩIMLTCPRŌAGH?QȩI?JISJ?RMPS ȩ
)?JISJ?RMP?KȩHŌ@ƚRȩN?RŚPŚRŌH?KȩTGCEJGȩNGCCH?K?KȩSLȩGXK?LRMH?K?K ȩNPMRG ȩJ?GȩN?RŚPŚRŌHQȩT?PȩRMȩTGCEJGȩ?RP?QRȩ
KŌH?QJ?NŌȩR?QȩL?TȩLMQJŚNRQȩSLȩJGCRMR ȩ
TCJCTưXGH?
2CJCTưXGH?QȩTCGI?JMQȩNGCBŌTŌR?HŌKȩNPCAŚKȩSLȩN?I?JNMHSKGCKȩNŌPBMĒ?L?QȩACL?QȩHŌLMPŌB?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM
PGCKŚPQ

577FJLBMT
P?QƚRGCR R?E?BÅ 8T?LGCR RƚJưRÅ
M?RP?AGQ

LQ 110 00 EUR 1 2

NORMATƯVIE AKTI
aȩ &VSPȩGCTGCĒ?L?QȩIŌPRư@?QȩJGISKQ
aȩ +GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩ ȩE?B?ȩ ȩK?GH?ȩLMRCGISKGȩ,P ȩȩ,ÀSUêCB LÀEÀOPSÀEÀNBTQSFÌVVOQBLBMQPKVNVDFOBT
aȩ .?RŚPŚRŌHSȩRGCQư@Sȩ?GXQ?PBXư@?QȩACLRP?ȩ ȩE?B?ȩ ȩK?GH?ȩ7BEMêOJKBTQSFÌVVOQBLBMQPKVNVDFOVOPSÀEêĠBOBT
LÀSUêCBJDFOVQBSBMÒMÀTBUTQPHVûPĠBOBTQFSJPEÀ

PAPILDU INFORMŋ!IJA
aȩ .?RŚPŚRŌHSȩRGCQư@Sȩ?GXQ?PBXư@?QȩACLRP?ȩKŌH?QJ?NŌȩUUU NR?A EMT JTȩ
aȩ -DGAGŌJ?HŌȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩKŌH?QJ?NŌȩUUU CGPM JT
aȩ (?SRŌHSKSȩT?GȩLCQI?GBPư@SȩE?BưHSKŌȩ?GAGLŌKȩQ?XGLŌRGCQȩ?Pȩ.?RŚPŚRŌHSȩRGCQư@Sȩ?GXQ?PBXư@?QȩACLRPS ȩP?IQRMRȩ
C N?QRSȩSXȩ?BPCQGȩCGPMNR?A EMT JTȩT?GȩXT?LMRȩN?ȩRŌJPSLGȩȩT?Gȩ
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3. VA!)ƮNI'AS PAR $RŊ*ATVE!ƮAS U7S(AITI
PŊRE'AS PERIO!Ŋ NO )ATIE* U7 EIRO
ILDMPKŌAGH? SXŽŚKŚHGCK SX ISPGCK LC?RRGCA?Q
LMPŌBưHSKG N?P ACLS N?P?JŚJŌQ ?RQNMESŵMĒ?L?Q
NCPGMBS NŌPCHMR SX CGPMÅ
0ŚŰGLMQȩQR?PNȩHSPGBGQI?HŌKȩNCPQMLŌKȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩL?TȩM@JGEŌRGȩHŌLMPŌB?ȩB?PưHSKSȩ
IMNQSKK?ȩJ?RMQȩSLȩCGPMÅȩR@GJQRMĒGȩ#')*ȩ1 ȩN?LR?ȩMRP?H?GȩB?ŵ?GȩR?QȩM@JGEŌRGȩHŌLMPŌB?ȩRGI?GȩPŚŰGLMQȩNPGTŌRNCPQMLŌK ȩ
3XȩPŚŰGLGCKȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌȩĒưQȩNP?Qư@?QȩL?Tȩ?RRGCAGLŌK?Q
#GPMȩNPMHCIRŌȩPCIMKCLBŚH?Kȩ?PưȩPŚŰGLMQȩHSPGBGQI?HŌKȩNCPQMLŌKȩLMPŌBưRȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?QȩJ?RMQȩSLȩCGPM
,Mȩ01 ȩE?B?ȩ ȩHƚJGH?ȩJưBXȩ0 ȩQCNRCK@PGKȩPŚŰGLMQȩT?PȩLCLMPŌBưRȩJ?RSQȩSLȩCGPM ȩR?ŖS ȩH?ȩRMȩB?P? ȩHŌGXK?LRMȩ
MDGAGŌJ?GQȩNŌPCH?QȩISPQQ

ILDMPKŌAGH? NS@JGQI?H?K QCIRMP?K RMQR?PN
N?ĒT?JBư@ŌK SX IM LC?RRGCA?Q LMPŌBưHSKG N?P ACLS
N?P?JŚJŌQ ?RQNMESŵMĒ?L?Q NCPGMBS NŌPCHMR SX CGPMÅ
.S@JGQI?H?KȩQCIRMP?K ȩI?QȩE?B?ȩNŌPQI?RSQȩQ?E?R?TMȩ?R@GJQRMĒGȩ*GISK?ȩN?Pȩ@SBēCRSȩSLȩDGL?LĒSȩT?Bư@Sȩ0 ȩN?LR?ȩ
NGPK?H?GȩB?ŵ?GȩSLȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩLMRCGISKGCKȩ(BEBQÀSTLBUBTBHBUBWPĠBOBTLÀSUêCB ȩNGPK?HŌȩE?B?ȩ
NŌPQI?RŌ ȩI?QȩQ?E?R?TMRQȩCGPM ȩQ?JưBXGLŌKMȩPŌBưRŌHSȩSXȩ01 ȩE?B?ȩQŌISKSȩIMLTCPRŌAGHSȩC NŌPQI?RMQȩLMBPMĒGLŌQȩ
4?JQRQȩI?QC
ȩ
1ưIŌIQȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩSLȩNŌPQI?RSȩQ?E?R?TMĒ?L?QȩNPMACQ?ȩGXIJŌQRQȩNŌPCH?QȩNCPGMBŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩGPȩ
NGCCH?KQȩ4?JQRQȩI?QCQȩQ?E?R?TMR?HŌȩNPCXCLRŌAGHŌȩ(SÀNBUWFEêCBTV[TLBJUFQÀSFKBTQFSJPEÀȩOPMBUJFNV[FVSP ȩI?Qȩ
NS@JGAŚR?ȩ4?JQRQȩI?QCQȩKŌH?QJ?NŌȩIUUQXXXLBTFHPWMWMV[TLBJUF
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3 1 ATTAISNOJUMA DOKUMENTI
UN GRŋMATVEDƯBAS REŧISTRI
311

EIRO IEVIEŠANAS DIENA

VGQNŌPưEGC NPGLAGNG
%PŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLSȩHŌNŌPPŚŰGL?ȩI?RP?ȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLR?ȩ?RJGISKQȩLMȩJ?RGCKȩSXȩĒŌȩ
?RJGISK?ȩCITGT?JCLRSȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ
%PŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLSȩHŌNŌPPŚŰGL?ȩI?RP?ȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩTGCLư@?QȩTŚPRư@?ȩ
J?RMQȩSXȩCITGT?JCLRSȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ
(SÀNBUWFEêCBTV[TLBJUFTWJFOêCBTWÒSUêCBJSHSÀNBUWFEêCÀBUTFWJĠöJV[TLBJUêUÀPCKFLUB WJFOêCBT V[TLBJUFT
WÒSUêCBMBUPTMêE[TBOUêNBNVOTVNNBFJSPMêE[FJSPDFOUBN1JFNÒSBN LBUSBEFCJUPSBWBJLSFEJUPSBQBSÀEB
BUMJLVNT LBUSBQBNBUMêE[FLûVWBJLSÀKVNVV[TLBJUFTWJFOêCBHSÀNBUWFEêCBTLPOUVBOBMêUJTLBKÀV[TLBJUÒ
(?ȩJ?RSȩIMLTCPRŌAGH?QȩSXȩCGPMȩBŚŵȩTCGBMH?QȩQR?PNư@?ȩQR?PNȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLR?ȩ?RJGISK?ȩIMNQSKKSȩSLȩRMȩ
TCGBMHMĒŌKȩQ?QRŌTB?ŵŌKȩSXQI?GRCQȩTGCLư@ŌK ȩQR?PNư@?QȩGCIŵ?SHȩNCŵŽ?QȩT?GȩX?SBŚHSKSȩ?NPŚŰGLŌȩDGL?LQGŌJŌQȩ
B?P@ư@?QȩNŌPQI?RŌȩ?RRGCAưEGȩIŌȩGCŽŚKSKSQȩT?GȩGXK?IQ?QȩGXBCTSKSQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩNŌPQI?R?ȩE?BŌȩSXŽŚKSKQ ȩ
ISP?ȩNŌPQI?R?ȩE?BQȩLCQ?IPưRȩ?PȩI?JCLBŌP?ȩE?BS ȩzȩE?B?ȩNŌPQI?R?ȩNCŵŽ?QȩT?GȩX?SBŚHSKSȩ?NPŚŰGLŌ ȩI?QȩRGCIȩGCQLGCERQȩ
CGPMȩGCTGCĒ?L?QȩE?BŌ
 1FûąBTWBJ[BVEÒKVNVBQSÒöJOTȁQSJWÀUBKBNTFLUPSBN LBTTBHBUBWPHBEBQÀSTLBUVTTBTLBąÀBS(BEBQÀSTLBUV
MJLVNV
'JOBOTJÀMÀTEBSCêCBTQÀSTLBUTȁQVCMJTLBKBNTFLUPSBN LBTTBHBUBWPHBEBQÀSTLBUVTBUCJMTUPĠJ-JLVNBQBS
CVEĽFUVVOGJOBOĠVWBEêCVQBOUBQJSNBKBJEBûBJVOTBTLBąÀBS.JOJTUSVLBCJOFUBOPUFJLVNJFNȉ(BEB
QÀSTLBUBTBHBUBWPĠBOBTLÀSUêCBȈ
PGCKŚPQ
KPCBGRMP? IMLR? ?RJGISKQ 31 12 2013 z LQ 201 20
KPCBGRMPQ A zȩ00 0
KPCBGRMPQ B zȩ00 
KPCBGRMPQ ! z 1100 ȩ

3Xȩ01 01 01 ȩIPCBGRMP?ȩIMLR?ȩTŚPRư@SȩJ?RMQȩNŌPPŚŰGL?ȩSXȩCITGT?JCLRSȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩ0 00ȩ
?NPŚŰGLSȩTCGA ȩB?JMRȩQSKKSȩJ?RMQȩ?PȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK

KPCBGRMP? IMLR? ?RJGISK? IMNQSKK?ȩ01 0ȩȩ0 00ȩȩEUR 3 
KPCBGRMP? IMLRS TCGBMHMĒŌQ Q?QRŌTB?ŵ?Q
KPCBGRMPQ A zȩ1 1
KPCBGRMPQ B zȩ11 
KPCBGRMPQ ! zȩ1 1

2ŌR?BȩTGQSȩIPCBGRMP?ȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩIMNŚHŌȩQSKK?ȩGPȩEUR 3 ȩJưBXȩ?PȩRMȩPMB?QȩQR?PNư@?ȩQR?PNȩIPCBGRMP?ȩ
IMLR?ȩ?RJGISK?ȩIMNQSKKSȩSLȩRMȩTCGBMHMĒ?HŌKȩQ?QRŌTB?ŵŌK
)PCBGRMP?ȩIMLR?ȩ?RJGISKQȩSXȩ01 01 01 ȩzȩEUR 3 ȩN?K?RQȩzȩIPCBGRMP?ȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩIMNŚHŌȩQSKK?

S?TSIŌPR EUR 0 01 RGCI GCIŵ?SRQ NCŵŽ?Q T?G X?SBŚHSKS ?NPŚŰGLŌ IŌ GCŽŚKSKG
CGPM GCTGCĒ?L?Q NŌPQI?R? E?BŌ z 201 E?BŌ

"ȩ)PCBGRMPGȩ#30ȩ0 01ȩ
)ȩ'CŽŚKSKGȩ#30ȩ0 01
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TGCQGQIM GLQRPSKCLRS LCNŌPRP?SIRư@? EIKL  N?LRQ
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩJ?RMQȩGXRCGIRSȩGCQŌIRM ȩ@CRȩLCN?@CGERMȩLCGXNGJBưRMȩRGCQGQIMȩGLQRPSKCLRSȩIMNQSKKSȩ
IMLTCPRŚȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ ȩ,CN?@CGERŌȩLCGXNGJBưRŌȩ
RGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩIMNQSKK?ȩTCGBMH?QȩLMȩIMLTCPRŚR?HŌKȩQ?QRŌTB?ŵŌK ȩ,CN?@CGERŌȩLCGXNGJBưRŌȩRGCQGQIŌȩ
GLQRPSKCLR?ȩIMNQSKK?ȩLCNŌPQLGCBXȩQŌIMRLŚHMȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩIMNQSKKSȩJ?RMQ ȩISP?ȩIMLTCPRŚR?ȩCGPM ȩ
GCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ
.GCKŚP?K ȩH?ȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩJưESK?ȩIMNQSKK?ȩQ?QRŌTȩLMȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩJưESK?ȩNJŌLMRŌȩ
K?IQŌHSKSȩEP?DGI?ȩK?IQŌHSKGCK ȩĒGCȩK?IQŌHSKSȩEP?DGI?ȩK?IQŌHSKGȩGPȩSXQI?RŌKGȩN?PȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩ
Q?QRŌTB?ŵŌK
1?TSIŌPR ȩNGCKŚP?K ȩLMȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩGXPGCRMĒŌQȩQMB?ȩQ?LIAGH?QȩI?TŚHSK?ȩL?SB?ȩLCT?PȩGCIŵ?SRȩRGCQGQIŌȩ
GLQRPSKCLR?ȩIMNQSKKŌ ȩTCGAMRȩIMLTCPRŌAGHSȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ ȩN?LR?ȩNP?Qư@ŌK ȩH?ȩTGCLȩI?TŚHSK?ȩL?SB?QȩL?Tȩ
GCIŵ?SR?QȩQŌIMRLŚHŌȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩIMNQSKKŌȩ?R@GJQRMĒGȩHSPGBGQI?HGCKȩJưESK?ȩLMQ?AưHSKGCK ȩ+GLŚRŌQȩQMB?ȩ
Q?LIAGH?QȩI?TŚHSK?ȩL?SB?QȩIMLTCPRŚȩ?RQCTGĒŰGȩLMȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩJưESK?ȩN?K?RQSKK?Q
#')*ȩLCLMQ?I?ȩIMLIPŚR?QȩNP?Qư@?Q ȩISPSȩRGCĒGȩLMȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩLCN?@CGERŌQȩB?ŵ?QȩQ?QRŌTB?ŵŌKȩIMPGŨŚR ȩRŌBŚŵȩ
SXŽŚKSKQȩT?PȩGXTŚJŚRGCQȩIMPGŨŚRȩHC@ISPSȩLMȩLCQ?K?IQŌR?HŌKȩQ?QRŌTB?ŵŌK ȩJ?GȩLCNŌPQLGCERSȩRGCQGQIŌȩGLQRPSKCLR?ȩ
IMNQSKKS ȩ'CRCGA?KQȩIMPCIAGHSȩ?RRGCAGLŌRȩSXȩQ?QRŌTB?ŵS ȩI?QȩFPMLMJMŨGQIGȩGPȩRSTŌI?ȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?G
ARJGISKS NŌPPŚŰGLQ
(?ȩBC@GRMP?ȩSLȩIPCBGRMP?ȩN?PŌB?ȩ?RJGISKQȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRŌȩSXȩ1 12 201 ȩGPȩŌPT?JQRQȩT?JƚRŌ ȩNGCKŚP?K ȩ
31" ȩNŌPPŚŰGLQȩRGCIȩTCGIRQȩQ?QI?ŽŌȩ?PȩQRŌTMIJGȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩQŌISKŌȩHC@ȩGCNPGCIĒŚHŌȩNCPGMB?ȩ@CGEŌQ ȩR ȩG ȩ
1 12 201  ȩĐ?HŌȩ@PưBưȩI?RP?ȩBC@GRMP?ȩSLȩIPCBGRMP?ȩN?PŌB?ȩ?RJGISKQȩH?SȩGPȩNŌPPŚŰGLŌRQȩSXȩJ?RGCKȩNŚAȩ?RRGCAưEŌȩ
T?JƚR?QȩISPQ? ȩI?Qȩ@GH?ȩQNŚIŌȩNCPGMB?ȩ@CGEŌQ ȩR ȩG ȩ1 12 201 ȩ#GPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLŌȩĒưȩQSKK?ȩJ?RMQȩNŌPPŚŰGLŌK?ȩ
SXȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRGCKȩCGPMȩNŌPPŚŰGLQȩL?TȩLCNGCAGCĒ?KQȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ#')*ȩ ȩN?LR?ȩRPCĒMȩB?ŵS
2ŌR?B ȩH?ȩB?PưHSKQȩQŌIRQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ@CRȩJưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?GȩL?TȩN?@CGERQȩSLȩQ?GQRư@?Qȩ
QR?PNȩB?PưHSK?ȩNSQŚKȩGPȩ@GHSĒ?QȩCGPM ȩB?PưHSK?ȩQSKK?QȩCGPMȩLCRGCIȩIMLTCPRŚR?Q ȩ2ŌBŚHŌBGȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩ
TGCLư@SȩSLȩIMLRSȩ?RJGISKSQȩCGPMȩLCIMLTCPRŚ
PGCKŚPQ
RŚŰGLQ GXQLGCERQ 2013 E?BŌ CGPM z EUR 100
aȩ Q?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCLŌȩB?PưHSK?ȩQSKK?ȩNŌPTŚPRŚR?ȩJ?RMQȩNŚAȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩMDGAGŌJGȩLMRCGIRŌȩT?JƚR?Qȩ
ISPQ?ȩ?RRGCAưE?HŌȩB?PưHSK?ȩTCGIĒ?L?QȩBGCLŌ ȩR ȩG ȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩT?JƚR?QȩISPQQȩ0 020ȩȩ*Qȩ0 2ȩ
aȩ NŌPQI?R?ȩE?B?ȩNŚBŚHŌȩBGCLŌȩB?PưHSK?ȩQSKK?ȩ#30ȩ100ȩRGCIȩNŌPPŚŰGLŌR?ȩJ?RMQȩNŚAȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?Qȩ
LMRCGIRŌȩISPQ? ȩI?QȩĒ?HŌȩE?BưHSKŌȩGPȩGBCLRGQIQȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩLMRCGIR?H?KȩI?RP?QȩBGCL?QȩT?JƚR?QȩISPQ?Kȩ
0 020ȩȩ*Qȩ0 2ȩ
aȩ NŌPCH?QȩNCPGMBŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩĒŌBMQȩE?BưHSKMQȩLCNGCKŚPMȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQS ȩ@CRȩB?PưHSK?ȩQSKKSȩ
EPŌK?RTCBư@?QȩIMLR?ȩ?RJGISKŌȩSXPŌB?ȩRŌBS ȩIŌB?ȩGPȩLMPŌBưR?ȩPŚŰGLŌȩ201 ȩE?BŌȩCGPM ȩR ȩG ȩ#30ȩ100

GPŌK?RTCBư@?Q GCP?IQRS J?RMQ SXEJ?@ŌĒ?L?
'CP?IQRGȩEPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩN?PȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩTGCLư@?QȩTŚPRư@ŌKȩJ?RMQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCL?QȩHŌSXEJ?@ŌȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIR?HŌȩRCPKGŽŌȩCJCIRPMLGQIGȩT?GȩN?NưP?ȩBMISKCLR?ȩDMPKŌ
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Darba alga
4GBŚHŌQȩGXNCŵŽ?Qȩ?NPŚŰGLQȩTŚJȩGJEŌISȩJ?GISȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩQ?QRŌTŚQȩLMȩQSKKŌKȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ+ŚLCĒ?ȩTGBŚHŌQȩ
GXNCŵŽ?Qȩ?NPŚŰGLSȩJ?RMQȩNŌPPŚŰGL?ȩSXȩCGPMȩSLȩLM?N?ŵM
PGCKŚrQ
10 2013 ȩȜȩ*QȩȩISPQQȩȩȜȩ#30ȩ
11 2013 ȩȜȩ*QȩȩISPQQȩȩȜȩ#30ȩLM?N?ŵM
12 2013 ȩȜȩ*QȩȩISPQQȩȩȜȩ#30ȩLM?N?ŵM
01 201 ȩȜȩ#30
02 201 ȩȜȩ#30
03 201 ȩȜȩ#30
KMNŌ Ț EUR
VGBŚHŌ GXNCŵŽa EUR  Ț EUR  

"UUJFDêHÀNÒOFĠBEBSCBTBNBLTBMBUPTQÀSSÒöJOÀNB
V[FJSPQÒDPGJDJÀMÀQÀSFKBTLVSTBVO&*,-OPUFJLUBKJFN
OPBQBûPĠBOBTQSJODJQJFN

"?P@?ȩ?JE?QȩNŌPPŚŰGLG ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Q ȩTCGA?KGȩJ?RMQȩSLȩNŌPPŚŰGLŌKGȩCGPM
.?PȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩT?PȩSXQI?RưRȩI?RP?ȩ?RQCTGĒŰ?ȩB?P@GLGCI?ȩ?NPŚŰGLŌRŌQȩ?RT?ŵGLŌHSK?ȩL?SB?Qȩ
SXIPŌHSKSȩQSKKS
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!ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS PERIODS

!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩRrưQ KŚLCĒSQ NGrKQ CGrM GCTGCĒaLaQ BGCLaQȩ
aȩ ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQȩN?PȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJGCRMȩJ?RSQ
aȩ EPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSLȩGCP?IQRMQȩN?PȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJGCRMȩJ?RSQ
!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩQCĒSQ KŚLCĒSQ NŚA CGrM GCTGCĒaLaQ BGCLaQȩ
aȩ ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQȩN?PȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJGCRMȩCGPM
aȩ EPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSLȩGCP?IQRMQȩN?PȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJGCRMȩCGPM
!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩSXȩE?J?ȩN?RŚPŚRŌHGCKȩDGXGQIŌKȩNCPQMLŌKȩGXQLGCER?HGCKȩLMPŚŰGL?ȩ
BMISKCLRGCKȩzȩPŚŰGLGCKȩSLȩBMISKCLRGCK ȩI?Qȩ?NJGCAGL?ȩN?PȩB?PưHSKSȩQ?ŽCKRMȩQ?K?IQSȩzȩI?QCQȩŖCIGCKȩ
SLȩLSKSPŚRŌKȩSLȩ4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQRŌȩ4'"ȩPCŨGQRPŚRŌKȩITưRưK ȩzȩ?RRGCA?Qȩ#')*ȩ13 ȩN?LR?ȩMRP?HŌȩB?ŵŌȩ
LMRCGIRŌQȩNP?Qư@?Q
 4BTLBąÀBS.JOJTUSVLBCJOFUBHBEBNBJKBOPUFJLVNV/Sȉ/PEPLûVVODJUVNBLTÀKVNV
SFâJTUSÒĠBOBTFMFLUSPOJTLPJFSêÌVVOJFLÀSUVMJFUPĠBOBTLÀSUêCBȈQVOLUVOPEPLûVNBLTÀUÀKJQBSEBSêKVNV
TBąFNUPTBNBLTVBQMJFDJOBBSEBSêKVNVBQMJFDJOPĠVEPLVNFOUVȁBSLBTFTÌFLVWBJBSêBSOVNVSÒUVVO7BMTUT
JFąÒNVNVEJFOFTUÀSFâJTUSÒUVLWêUJ
.?K?RMHMRGCQȩSXȩ#')*ȩ13 ȩN?LR?ȩMRP?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIR?HŌKȩNP?Qư@ŌKȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌ ȩ
SXŽŚKSK?KȩJGISK?ȩ1BSHSÀNBUWFEêCVGXNP?RLŚ ȩQ?E?R?TMHMRȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLR?ȩTCGBSȩzȩLMPŚŰGL?ȩ
BMISKCLRSȩE?J?ȩN?RŚPŚRŌH?KȩDGXGQI?GȩNCPQML?Gȩz ȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩHŌLMPŌB?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩ
.GCKŚP?K ȩGXQLGCBXMRȩPŚŰGLSȩGCBXưTMRŌHGCKȩN?PȩIMKSLŌJ?HGCKȩK?IQŌHSKGCKȩT?GȩN?PȩKM@GJMȩQ?I?PSȩN?I?JNMHSKGCK ȩ
B?PưHSKSȩIMNQSKKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ
!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩTGQMQȩAGRMQȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQ ȩISPSȩQ?ŽŚKŚHQȩGPȩAGRQȩSXŽŚKSKQȩ
JGISK?ȩ1BSHSÀNBUWFEêCVGXNP?RLŚ ȩT?PȩLMPŌBưRȩB?PưHSKSȩIMNQSKKSȩJ?RMQȩSLȩCGPM
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PERIODS Př! EIRO IEVIEŠANAS

1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩEPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSLȩGCP?IQRMQȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩGPȩCGPM
RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩLMȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩGPȩCGPM ȩ
RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRG ȩISPSȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩGPȩJ?RQ ȩCGPMȩT?GȩAGR?ȩT?JƚR?ȩSLȩISPGȩJưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩB?RSK?KȩTŚJȩ
LC@ƚQȩGXK?LRMRGȩGCP?IQRGCKȩEPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQ ȩH?ȩRGCȩ?RRGCA?QȩSXȩNCPGMBSȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Q ȩ@ƚQȩHŌEPŌK?RMȩ
EPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQ ȩN?PȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJGCRMHMRȩCGPM
aȩ ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRGȩJ?RMQȩEPŌK?RMH?KGȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?Qȩ
NPGLAGNGCKȩ
aȩ ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRGCKȩCGPMȩNŌPPŚŰGLQȩL?TȩLCNGCAGCĒ?KQ
aȩ ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRGȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌȩEPŌK?RMH?KGȩNŚAȩT?JƚR?QȩISPQ? ȩI?QȩGPȩQNŚIŌȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCLŌ
(?ȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩGPȩŌPT?JQRSȩT?JƚR? ȩR?HŌȩLMPŌBưRŌQȩQSKK?Qȩ
GCEPŌK?RMĒ?L?GȩNŌPPŚŰGL?ȩCGPMȩNŚAȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?QȩT?JƚR?QȩISPQ?ȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIR?HŌȩIŌPRư@Ō
*ưBXȩ31 12 2013 ȩLCGXNGJBưRŌȩŌPT?JQRQȩT?JƚR?QȩB?PưHSK?ȩNGCKŚP?K ȩ31"ȩGXNGJBŚȩNŚAȩ01 01 201 ȩ?RRGCAưEŌQȩ
ŌPT?JQRQȩT?JƚR?QȩISPQ?ȩQTŌPQRư@SȩBŚŵȩIMLTCPRŚHMRȩLMȩCGPMȩSXȩ?RRGCAưEMȩŌPT?JQRQȩT?JƚRSȩEƚRŌȩNCŵŽ?ȩT?GȩX?SBŚHSKGȩRGCIȩ
GCEPŌK?RMRGȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩNCŵŽ?QȩT?GȩX?SBŚHSKSȩ?NPŚŰGLŌȩDGL?LQGŌJŌQȩB?P@ư@?QȩNŌPQI?RŌ
(?ȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRQȩRGCIȩGXP?IQRưRQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩN?PȩGCNPGCIĒŚHGCKȩNCPGMBGCKȩNGCKŚP?K ȩ
@GJ?LAŚȩSXPŌBưRQȩ?RRGCAưE?HŌȩNMQRCLưȩ6[LSÀUÀTTBJTUêCBT6[LSÀUJFJFąÒNVNJ ȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩGPȩCGPM ȩ1?TSIŌPR ȩJ?Gȩ
GCEƚRSȩTŚPRư@?QȩKŚPSȩJ?RMQȩ?RQNMESŵMĒ?L?GȩNŌPQI?R?ȩNCPGMBŌȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩRGCIȩGXK?LRMRQȩMDGAGŌJ?GQȩ
NŌPCH?QȩISPQQȩSLȩ#')*ȩLMRCGIRGCȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNG
%PŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPSQȩIŌPRMHMRȩCJCIRPMLGQIG ȩEPŌK?RTCBư@?QȩB?RMPNPMEP?KKŌȩEPŌK?RTCBư@?QȩGLDMPKŌAGH?ȩNGPKQȩ
CGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩHŌLMBPMĒGL?ȩJ?RMQ ȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩzȩCGPM
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3 2 GADA PŋRSKATU
UN FINANŠU PŋRSKATU SAGATAVOŠANA
%?B?ȩNŌPQI?RGȩHŌQ?E?R?TMȩRŌQȩT?JƚR?QȩTGCLư@ŌQ ȩISP?ȩT?JQRưȩGPȩMDGAGŌJ?HŌȩ?NEPMXư@ŌȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩ@CGEŌQ ȩ
%?B?ȩNŌPQI?RMQȩN?PȩNŌPQI?R?ȩE?BS ȩI?Qȩ@CGBX?QȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩGCRTCPRŌQȩQSKK?QȩL?SB?QȩGXRCGIQKŚȩ
HŌLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ
%?B?ȩNŌPQI?RMQȩN?PȩNŌPQI?R?ȩE?BS ȩI?Qȩ@CGBX?QȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLŌȩT?GȩNŚAȩRŌQ ȩGCRTCPRŌQȩQSKK?QȩL?SB?Qȩ
GXRCGIQKŚȩHŌLMPŌB?ȩCGPM ȩ
.GPK?HŌȩE?B?ȩNŌPQI?RŌ ȩI?QȩQ?E?R?TMRQȩCGPM ȩIŌȩQ?JưBXGLŌKGCȩPŌBưRŌHGȩHŌSXPŌB?ȩGCNPGCIĒŚHŌȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩPŌBưRŌHG ȩ
I?QȩNŌPPŚŰGLŌRGȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ? ȩ
.GPK?HŌȩE?B?ȩNŌPQI?RŌ ȩI?QȩQ?E?R?TMRQȩCGPM ȩQ?JưBXGLŌK?HGCKȩPŌBưRŌHGCKȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩHŌQ?IPưRȩ?Pȩ
EPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRPMQȩSXPŌBưRMȩIMLR?ȩ?RJGISKSȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKS ȩ2ŌBŚHŌBGȩNGPK?HŌȩE?B?ȩNŌPQI?RŌ ȩI?Qȩ
Q?E?R?TMRQȩCGPM ȩQ?JưBXGLŌK?HGCKȩPŌBưRŌHGCKȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩRGCIȩNGCŵ?SR?QȩLC?R@GJQRư@?Qȩ?PȩGCNPGCIĒŚHŌȩ
NŌPQI?R?ȩE?B?ȩ@CGESȩPŌBưRŌHGCK ȩI?QȩNŌPPŚŰGLŌRGȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?
.S@JGQI?H?KȩQCIRMP?K ȩI?QȩE?B?ȩNŌPQI?RSQȩQ?E?R?TMȩ?R@GJQRMĒGȩ*GISK?ȩN?Pȩ@SBēCRSȩSLȩDGL?LĒSȩT?Bư@Sȩ30 ȩN?LR?ȩ
NGPK?H?GȩB?ŵ?GȩSLȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩLMRCGISKGCKȩ(BEBQÀSTLBUBTBHBUBWPĠBOBTLÀSUêCB NGrKaHŌ gaBa
NŌrQIaRŌ IaQ QagaRaTMRQ CGrM
aȩ Q?JưBXGLŌKMȩPŌBưRŌHSȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩIMLTCPRŌAGHSȩC NŌPQI?RMQȩLMBPMĒGLŌQȩ4?JQRQȩI?QC ȩ'CQRŌBCQȩ
C NŌPQI?RMQȩLMBPMĒGL?ȩQ?JưBXGLŌKMȩPŌBưRŌHSȩCGPMȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩGCT?BưĒ?LSȩRGI?GȩR?B ȩH?ȩRŌKȩ2013 ȩE?B?ȩ
@CGEŌQȩC NŌPQI?RMQȩL?TȩB?RSȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIR?HMQȩE?BưHSKMQ
aȩ C NŌPQI?RMQȩIMLTCPRŚRMȩQ?JưBXGLŌKMȩPŌBưRŌHSȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩLCQ?IPGRư@?QȩE?BưHSKŌȩ?PȩEPŌK?RTCBư@?Qȩ
PCŨGQRPSȩ?RJGISKGCKȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩQR?PNư@SȩSXPŌB?ȩE?B?ȩNŌPQI?R?ȩ?RRGCAưEŌȩNGCJGISK?ȩ?R@GJQRMĒ?HŌȩ?GJŚȩ
LMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIR?HŌȩIŌPRư@ŌȩSLȩN?QI?GBPM ȩ
.?K?RMHMRGCQȩSXȩCQMĒMȩE?B?ȩNŌPQI?RSȩQ?E?R?TMĒ?L?QȩNP?IQGȩSLȩLMPK?RưT?HGCKȩ?IRGCK ȩI?QȩPCEJ?KCLRŚȩE?B?ȩ
NŌPQI?RSȩQ?E?R?TMĒ?LS ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩQI?GRŵGȩHŌLM?N?ŵMȩJưBXȩTCQCJGCKȩQI?GRŵGCK
(?ȩNŌPQI?R?ȩE?BQȩ@CGBX?QȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩNGCKŚP?K ȩ201 ȩE?B?ȩ30 ȩHƚLGHŌ ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩGCRTCPRŌQȩ
QSKK?QȩHŌLMPŌB?ȩCGPM ȩ.ŌPPŚŰGLQ ȩGCTŚPMHMRȩGCNPGCIĒȩLMRCGIRMQȩQNCAGŌJMQȩNPGLAGNSQ ȩHŌTCGAȩQ?QI?ŽŌȩ?PȩQRŌTMIJGȩ
CGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLŌȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPưȩzȩ?RRGCAưEGȩI?RP?ȩEPŌK?RTCBư@?QȩPCŨGQRP?ȩ?RJGISKSQȩSLȩI?RP?Qȩ
EPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩTGCLư@?QȩTŚPRư@SȩLMȩJ?RGCKȩNŌPPŚŰGLMRȩSXȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩ
LMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ ȩ.ŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩTGQGȩB?PưHSKGȩHŌSXPŌB?ȩCGPM
.S@JGQI?GQȩQCIRMPQ ȩI?QȩQR?PNNCPGMB?ȩNŌPQI?RSQȩQ?E?R?TMȩ?R@GJQRMĒGȩ*GISK?ȩN?Pȩ@SBēCRSȩSLȩDGL?LĒSȩT?Bư@S
aȩ 30 ȩN?LR?ȩQCQR?H?GȩSLȩ?QRMR?H?GȩB?ŵ?G ȩGCTŚPMȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩ2010 ȩE?B?ȩ1 ȩ?SESQR?ȩLMRCGISKMQȩ
,P ȩȩ.ÒOFĠBQÀSTLBUVTBHBUBWPĠBOBTVOJFTOJFHĠBOBTLÀSUêCBLMRCGIRŌQȩLMPK?Q
aȩ 30 ȩN?LR?ȩQCNRưR?H?GȩSLȩ?QRMR?H?GȩB?ŵ?G ȩGCTŚPMȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩ2010 ȩE?B?ȩ1 ȩHƚLGH?ȩLMRCGISKMQȩ
,P ȩȩ$FUVSLĠąBGJOBOĠVQÀSTLBUVTBHBUBWPĠBOBTVOJFTOJFHĠBOBTLÀSUêCBȩLMRCGIRŌQȩLMPK?Q
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4. VA!)ƮNI'AS PAR !ARU AR (ASES APARŊTIE*
UN (ASES SISTŘ*Ŋ* ENU PARA)Ř)ŊS
ATSPO$UųOŠANAS UN )ATA UN EIRO
VIEN)AI Ʈ$AS AP$RO7ƮAS PERIO!Ŋ
ILDMrKŌAGHa SXŽŚKŚHGCK SX ISrGCK LCaRRGCAaQ
LMrŌBưHSKG Nar ACLS NaralŚlŌQ aRQNMgSŵMĒaLaQ
NCrGMBS NŌrCHMR SX CGrMÅ
,Mȩ2013 ȩE?B?ȩ ȩHƚJGH?ȩJưBXȩ30 ȩQCNRCK@PGKȩI?QCQȩŖCIMQȩSLȩITưRưQȩT?PȩLCLMPŌBưRȩJ?RSQȩSLȩCGPM ȩR?ŖS ȩH?ȩRMȩB?P? ȩ
HŌGXK?LRMȩMDGAGŌJ?GQȩNŌPCH?QȩISPQQÅ

VŚrRQ aRACrŚRGCQÅ
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?KȩL?TȩGXŽŚKSK?ȩQR?RSQ? ȩR ȩG ȩR?QȩHŌNŌPNPMEP?KKŚ ȩ?GAGLŌKȩIMKCPQ?LRSQȩJƚERȩQ?T?KȩN?PRLCPGK ȩ
I?QȩTCGAȩI?QCQȩ?N?PŌRSȩ?NIMNG ȩGCKŌAưR ȩIŌ ȩLMQJŚBXMRȩE?BS ȩNŌPNPMEP?KKŚRȩCJCIRPMLGQIMȩI?QCQȩ?N?PŌRSȩLMȩJ?RGCKȩ
SXȩCGPM ȩ.MESȩIMK@GLŌAGH?ȩ?N?PŌR?ȩNŌPNPMEP?KKŚĒ?L?GȩL?TȩŵMRGȩQ?PCēŨưR? ȩSLȩRMȩB?ēSȩKGLƚĒSȩJ?GIŌȩT?PŚQȩN?TCGIRȩ
I?RPQȩIMKCPQ?LRQȩN?RQ ȩ
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?KȩGPȩGXŽŚKSK?ȩQR?RSQQ ȩLMTGCRMHGCRȩGLDMPKŌAGHSȩN?PȩRM ȩIŌȩ?PưȩGLDMPKŌAGHSȩN?PȩNGPAŚHSȩRGCQư@ŌKȩJƚERȩ
GCP?IQRưRȩQSKK?Qȩ?PȩPMISȩzȩB?P@GLGCIGCKȩSLȩNGPAŚHGCKȩJ?@GȩPCBX?KŌȩTGCRŌ ȩ
%?LȩB?P@GLGCIGCK ȩE?LȩNGPAŚHGCKȩ?@SȩT?JƚRSȩN?P?JŚJŌQȩ?NPGRCQȩNCPGMBŌ ȩI?BȩK?IQŌRȩT?PŚQȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩ@CRȩ
?RJGISKSȩT?PŚQȩGXBMRȩRGI?GȩCGPM ȩJ?@QȩN?JưEQȩ@ƚQ
aȩ GLDMPKŌAGH?ȩ?NKCIJŚRŌHGCKȩQI?RJMEŌȩ?Pȩ?GAGLŌHSKSȩGCNGPIRGCQ ȩGXK?LRMHMRȩLCJGCJSQȩLMKGLŌJSQȩJ?RMQȩ
PGCKŚraK ´!GCLưH?KMȩNGPAŚH ȩH?ȩTŚJ?RGCQȩGCNGPIRGCQ ȩK?IQŌHMRȩ?Pȩ0ȩJ?RSȩL?SB?QXưKG ȩN?T?GAŌHGCRȩTCGI?JLGCI?K ȩ
T?GȩTGŽĒȩT?PŚQȩGXBMRȩHSKQȩCGPMÅ}
aȩ I?ĒSȩHC@ȩPGLBSȩNJƚQK?QȩGCB?JưHSKQȩRŌBŌQ ȩISPŌQȩT?PȩK?IQŌRȩRGI?Gȩ?PȩCGPM ȩRGI?GȩJ?RMQȩT?GȩRGI?Gȩ?Pȩ@?LI?QȩI?PRG ȩ
GLDMPKŌAGHSȩN?PȩRMȩGXTGCRMHMRȩH?SȩQ?TJ?GAưEG
aȩ K?IQŌHMRȩJ?RMQ ȩLMBCPŚQȩNGCAGȩQMŵG ȩIŌȩNŌPPŚŰGLŌRȩQSKK?QȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩSLȩLMȩCGPMȩSXȩJ?RGCK ȩNGCKŚP?Kȩ
'ȩ .GPAŚHQȩRGPEƚȩLMNŚPIȩQGCPSȩN?Pȩ2 22ȩCGPM ȩ
''ȩ .GPAŚH?KȩK?IŌȩGPȩRGI?GȩJ?RGȩzȩNŌPBCTŚHQȩGXPŚŰGL? ȩI?ȩJ?RMQȩHŌK?IQŌȩ1 ȩJ?RG ȩ
LaG LM CGrM GCgƚRS laRSQ rCGXGLGCR 2 22 V 0 020
'''ȩ .GPAŚH?KȩNPCAưX?QȩL?SB?QȩL?TȩzȩTGŽĒȩGCBMBȩ1 0ȩJ?RSQ
'4ȩ .ŌPBCTŚHQȩGXPŚŰGL? ȩI?ȩR?QȩGPȩ2 2ȩCGPM
LaG LM laRGCK GCgƚRS CGrM BalGCR 1 0  0 020
4ȩ .ŌPBCTŚHQȩ?RJGISKSȩBPưIQRȩGXBMRȩRGI?GȩCGPMȩzȩRGCȩGPȩ20ȩACLRG
2 2 CGrM z 2 22 CGrM  0 20 CGrM
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4?BJưLGHSȩGXQRPŌBCQȩKŚPŰGQȩGPȩQI?GBPMRȩ&VSPȩGCTGCĒ?L?QȩIŌPRư@?QȩJGISK?ȩ#')*ȩLMRCGIRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩI?QCQȩ
?N?PŌRGCKȩSLȩI?QCQȩQGQRŚKŌKȩRSPNKŌIȩzȩI?QCQȩ?N?PŌRQ ȩRMȩRCFLGQI?HŌKȩNP?Qư@ŌKȩSLȩQ?K?IQSȩ?NJGCAGLMĒGCKȩ
BMISKCLRGCKȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩSLȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌ ȩ4?BJưLGHŌQȩRGCIȩKGLŚRGȩ
TGQNŌPưEGCȩNPGLAGNGȩSLȩQNCAGŌJGCȩNPGLAGNG ȩISPGȩ?RRGCA?QȩSXȩH?SRŌHSKGCK ȩI?QȩQ?GQRưRGȩ?PȩI?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMĒ?LSȩSLȩ
Q?K?IQSȩ?NJGCAGLMĒMȩBMISKCLRSȩGXQLGCEĒ?LSȩB?PưHSK?ȩN?PRLCPGKȩNPCŖSȩNGPAŚH?KȩT?GȩN?I?JNMHSKSȩQ?ŽŚKŚH?K
ȩ

 1 VISPŋRƯGIE PRIN!IPI
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ1 ȩN?LRŌȩQLGCER?HGCKȩRCPKGLSȩQI?GBPMHSKGCK
aȩ TGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBQȩGPȩJ?GI?ȩNMQKQ ȩISPŌȩQI?GBP?QȩL?SB?QȩLMPŚŰGLMQȩTGCLJ?GAưEGȩJGCRMȩJ?RSQȩSLȩCGPM
aȩ N?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBQȩGPȩJ?GI?ȩNMQKQ ȩISPŌȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?QȩLMPŌB?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM
.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBQȩQŌI?QȩRPưQȩKŚLCĒSQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ
R ȩG ȩLM 2013 gaBa 1 MIRMbra ȩSLȩGJEQRȩQCĒSQȩKŚLCĒSQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩR ȩG ȩlưBX 201 gaBa
30 HƚLGHaK
*?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBQȩGPȩBGT?QȩLCBŚŵ?Q ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩR ȩG ȩLM 201 gaBa
1 HaLTŌra lưBX 201 gaBa 1 HaLTŌrGK
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ13 ȩN?LR?ȩMRP?H?GȩB?ŵ?GȩN?P?JŚJŌQȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩBMISKCLRMQ ȩ
I?Qȩ?NJGCAGL?ȩN?PȩB?PưHSKSȩQ?ŽCKRMȩQ?K?IQSȩzȩI?QCQȩŖCIMQ ȩLSKSPŚRŌQȩSLȩ4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQRŌȩPCŨGQRPŚRŌQȩ
ITưRưQ ȩzȩBarưHSKS IMNQSKKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩ.?BMKCQȩLMRCGIRMȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩĒŌȩ
JGISK?ȩ ȩN?LRŌȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ
.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌ ȩH?ȩI?QCQȩ?N?PŌRQȩLCLMBPMĒGL?ȩNGPAŚH?ȩBGQNJCHŌȩ
B?PưHSK?ȩIMNQSKK?QȩLMPŌBưĒ?LSȩ?@ŌQȩT?JƚRŌQ ȩT?PȩLMPŌBưRȩTGCLŌȩT?JƚRŌȩLMȩ2013 ȩE?B?ȩ1 ȩMIRM@P?ȩJưBXȩ
201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGKȩzȩJ?RMQ ȩLMȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩzȩCGPM
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KaQCQ ŖCIŌ LMrŌBŌKŌ GLDMrKŌAGHa ACLS NaralŚlŌQ aRQNMgSŵMĒaLaQ SL laRa SL CGrM TGCLlaGAưgaQ aNgrMXưbaQ NCrGMBŌ
DarưHSKS kMNsSKKas LMrŌdưĒaLa kasCs ŖCkŌ ACLS NaralŚlŌs aRsNMgSŵMĒaLas
NCriMdŌ LM 01 10 2013 lưdX 30 0 201
LaRa SL CirM
NMrŚŰiLS
TiCLlaiAưgas
NM 1 01 201
NM 01 10 2013
TCidS
aNgrMXưbas NCriMds
lưdX 30 0 201
lưdX 31 12 2013
NiCKŚri
LM 01 01 201
lưdX 1 01 201

No
01 0 201

skaidra
LaSda

aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
RGI?GȩCGPM
ŖCIŌȩJ?RMQȩSLȩCGPM
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
aȩQ?K?IQSȩQ?ŽCKȩE?Lȩ
aȩQ?K?IQSȩQ?ŽCKȩCGPM
aȩQ?K?IQSȩQ?ŽCKȩJ?RMQ
aȩQ?K?IQSȩQ?ŽCKȩCGPM
CGPM ȩE?LȩJ?RMQ
aȩ?RJGISKSȩGXBMBȩRGI?G
aȩ?RJGISKSȩGXBMBȩJ?RMQ
aȩ?RJGISKSȩGXBMBȩCGPM
aȩ?RJGISKSȩGXBMBȩCGPM
CGPM

bCXskaidra
LaSda

aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
ŖCIŌȩJ?RMQȩSLȩCGPM
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
RGI?GȩCGPM
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩ
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩCGPM aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩCGPM aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩCGPM
J?RMQ

dŌTaLS
kartes

aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩACL?QȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩACL?ȩŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ
ŖCIŌȩJ?RMQȩSLȩCGPM
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
RGI?GȩCGPM
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩ
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQ
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩCGPM
aȩLMPŚŰGLQȩQ?ŽCKRQȩCGPM
J?RMQ
CGPM

aLSlŚHMR
iCNriCkĒ
rCŨisRrŚRS
NirkSKS

aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?
ŖCIŌȩJ?RMQȩSLȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩJ?RMQ
aȩL?SBSȩ?RBMBȩJ?RMQ

aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ a B?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩ aȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
ŖCIŌȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
ŖCIŌȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
a .4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩ.4,ȩRGI?GȩCGPM
aȩL?SBSȩ?RBMBȩCGPM
a L?SBSȩ?RBMBȩCGPM
aȩL?SBSȩ?RBMBȩCGPM

#')*ȩ13 ȩN?LR?ȩMRP?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIR?QȩKGLGKŌJŌQȩNP?Qư@?Qȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩI?QCQȩŖCIMQȩLMPŌBŌKMȩGLDMPKŌAGHSȩACLSȩ
N?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌ ȩ)?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMRŌHGCKȩGPȩRGCQư@?QȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩ
I?QCQȩŖCIŌȩ?PưȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACL?QȩLMPŌBưRȩJ?RMQȩSLȩCGPM

 2 KASES ŕEKŋ NORŋDŋMŋ INFORMŋ!IJA
21

!ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS PERIODŋ NO 2013 GADA 1 OKTOBRA LƯD8
201 GADA 1 JANVŋRIM

.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBQȩQŌI?QȩRPưQȩKŚLCĒSQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ
@CRȩLCȩŌRPŌIȩN?Pȩ2013 ȩE?B?ȩ ȩHƚJGHS ȩSLȩGJEQRȩQCĒSQȩKŚLCĒSQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q
)?QCQȩŖCIŌȩLMBPMĒGL?ȩRŌBSȩPCITGXưRSȩLMPŌBưĒ?LS ȩI?QȩLMRCGIRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩISPGȩPCEJ?KCLRŚȩLMBMIŵSȩSLȩAGRSȩ
K?IQŌHSKSȩPCŨGQRPŚĒ?L?QȩCJCIRPMLGQIMȩGCPưŖSȩSLȩGCIŌPRSȩRCFLGQIŌQȩNP?Qư@?Q
CXȩAGRGCKȩM@JGEŌR?HGCKȩPCITGXưRGCKȩI?QCQȩŖCIŌȩNGCKŚPQȩ,P ȩ1 ȩQŌIMRȩ?Pȩ2013 ȩE?B?ȩ1 ȩMIRM@PG ȩHŌLMPŌB?ȩPCŨGQRPŚRMȩ
B?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩlaRMQ SL CGrM
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩIMLQRPSIAGH?ȩLCLMBPMĒGL?ȩPCŨGQRPŚRMȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?QȩlaRMQ SL CGrMȩLMPŌBưĒ?LSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩ
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I?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩNŚAȩNGPAŚH?ȩNGCNP?QưHSK?ȩTCGAȩN?NGJBSȩGCP?IQRSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩGCP?IQRMRȩB?PưHSK?ȩIMNQSKKSȩ
CGPMȩ?PȩPMIS ȩSLȩ?NQRGNPGL?ȩRMȩ?PȩGCP?IQRSȩTCGISĒŌQȩNCPQML?QȩN?P?IQRS
(?ȩGCQNŚH?KQ ȩŖCIŌȩLMPŌB?ȩ?Pưȩ.?BMKCQȩLMRCGIRMȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩJ?RSȩLMK?GŽ?GȩNPCRȩCGPM
PieKŚrs Nr 1

ŕeka iXsLiedXŚHa LosaSkSKs
ReŨistrŌAiHas kods
JSridiskŌ adrese
ŕEKS
%PŌK?R?ȩ
IT?PCŵSȩIPŌQSȩIMKNJCIRQȩ

 03
3 1

KOPŋ Ls
sSKKas koLTertŌAiHa 
7BMĪUBTLVSTT

10 
1 00
 

SaŽeKtŌ skaidrŌ LaSda Ls
IXdots Ls

1 00
 

22

 7BMĪUBTLVSTVWBSBSê
OFOPSÀEêU KBLBTFT
BQBSÀUBLPOTUSVLDJKB
UPOFOPESPĠJOB

LATA UN EIRO VIENLAI!ƯGAS APGRO8ƯBAS PERIODŋ z DIVAS NEDřŴAS
NO 201 GADA 1 JANVŋRA T I LƯD8 201 GADA 1 JANVŋRIM

*?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBQȩGPȩBGT?QȩLCBŚŵ?Q ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS
)?QCQȩŖCIŌȩLMBPMĒGL?ȩRŌBSȩPCITGXưRSȩLMPŌBưĒ?LS ȩI?QȩLMRCGIRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩISPGȩPCEJ?KCLRŚȩLMBMIŵSȩSLȩAGRSȩ
K?IQŌHSKSȩPCŨGQRPŚĒ?L?QȩCJCIRPMLGQIMȩGCPưŖSȩSLȩGCIŌPRSȩRCFLGQIŌQȩNP?Qư@?Q
)?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌH?KȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩHŌLMBPMĒGL? ȩI?ȩB?PưHSK?ȩN?PRLCPGKȩLMȩ
I?QCQȩŖCIŌȩNGCKŚPQȩ,P ȩ2ȩLMPŌBưR?HGCKȩB?RGCKȩQI?GBPGȩSLȩLCNŌPNPMR?KGȩGCEƚQR?K?ȩSLȩQ?NPMR?K?ȩPCŨGQRPŚRMȩ
B?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩL?SB?QȩGXRCGIQKŚȩzȩeiro SL latos
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩIMLQRPSIAGH?ȩLCLMBPMĒGL?ȩPCŨGQRPŚRMȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?QȩJ?RMQȩSLȩCGPMȩLMPŌBưĒ?LSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩ
I?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩNŚAȩNGPAŚH?ȩNGCNP?QưHSK?ȩTCGAȩN?NGJBSȩGCP?IQRSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩGCP?IQRMRȩB?PưHSK?ȩIMNQSKKSȩ
J?RMQȩ?PȩPMIS ȩSLȩ?NQRGNPGL?ȩRMȩ?PȩGCP?IQRSȩTCGISĒŌQȩNCPQML?QȩN?P?IQRS
)?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩQI?GBP?QȩSLȩLCNŌPNPMR?K?QȩGLDMPKŌAGH?QȩGCEƚĒ?L?GȩI?QCQȩŖCIŌȩT?PȩLMBPMĒGLŌRȩ?PưȩĒŌBSȩ
GLDMPKŌAGHS
aȩ H?ȩLMPŚŰGLQȩTCGIRQȩJ?RMQȩzȩQ?ŽCKRŌQȩQSKK?QȩIMLTCPRŌAGH?ȩeiro
aȩ H?ȩLMPŚŰGLQȩTCGIRQȩCGPMȩzȩQ?ŽCKRŌQȩQSKK?QȩIMLTCPRŌAGH?ȩlatos
aȩ GXBMRŌQȩQI?GBPŌQȩL?SB?QȩQSKK?Qȩ?RJGISK?ȩCGPMȩIMLTCPRŌAGH?ȩJ?RMQ
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩIMLQRPSIAGH?ȩLCLMBPMĒGL?ȩQ?ŽCKRŌQȩQSKK?QȩJ?RMQȩLMPŌBưĒ?LSȩCGPMȩSLȩJ?RMQ ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩ
JGCRMRŌHQȩNŚAȩNGPAŚH?ȩNGCNP?QưHSK?ȩTCGAȩN?NGJBSȩGCP?IQRSȩI?QCQȩŖCIŌȩ?PȩPMIS ȩLMPŌBMRȩQ?ŽCKRMȩQSKKSȩJ?RMQ ȩSLȩ
?NQRGNPGL?ȩRMȩ?PȩGCP?IQRSȩTCGISĒŌQȩNCPQML?QȩN?P?IQRS
(?ȩGCQNŚH?KQ ȩŖCIŌȩLMPŌB?ȩ?Pưȩ.?BMKCQȩLMRCGIRMȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩJ?RSȩLMK?GŽ?GȩNPCRȩCGPM
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PieKŚrs Nr 2

ŕeka iXsLiedXŚHa LosaSkSKs
ReŨistrŌAiHas kods
JSridiskŌ adrese
ŕEKS
%PŌK?R?ȩ
IT?PCŵSȩIPŌQSȩIMKNJCIRQȩ

10 00
 00

KOPŋ 
sSKKas koLTertŌAiHa Ls
7BMĪUBTLVSTT

1 00
10 
 

SaŽeKtŌ skaidrŌ LaSda Ls
KoLTertŌAiHa 

1 00
21 3

IXdots 

 3

23

 7BMĪUBTLVSTVWBSBSê
OFOPSÀEêU KBLBTFTBQBSÀUB
LPOTUSVLDJKBUPOFOPESPĠJOB
+BLBTFTBQBSÀUT
OFOPESPĠJOBTBąFNUÀT
TVNNBTMBUPTLPOWFSUÀDJKV
FJSP UBETBąFNUPTVNNV
OPSÀEBFJSP

!ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS PERIODŋ LƯD8 201 GADA 30 JƙNIJAM

.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBQȩGJEQRȩQCĒSQȩKŚLCĒSQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q
)?QCQȩŖCIŌȩLMBPMĒGL?ȩRŌBSȩPCITGXưRSȩLMPŌBưĒ?LS ȩI?QȩLMRCGIRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩISPGȩPCEJ?KCLRŚȩLMBMIŵSȩSLȩAGRSȩ
K?IQŌHSKSȩPCŨGQRPŚĒ?L?QȩCJCIRPMLGQIMȩGCPưŖSȩSLȩGCIŌPRSȩRCFLGQIŌQȩNP?Qư@?Q
CXȩAGRGCKȩM@JGEŌR?HGCKȩPCITGXưRGCKȩI?QCQȩŖCIŌȩNGCKŚPQȩ,P ȩ3ȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ30 ȩHƚLGH?KȩHŌLMPŌB?ȩPCŨGQRPŚRMȩ
B?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩIMLQRPSIAGH?ȩLCLMBPMĒGL?ȩPCŨGQRPŚRMȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?QȩJ?RMQȩSLȩCGPMȩLMPŌBưĒ?LSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩ
I?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩNŚAȩNGPAŚH?ȩNGCNP?QưHSK?ȩTCGAȩN?NGJBSȩGCP?IQRSȩI?QCQȩŖCIŌ ȩGCP?IQRMRȩB?PưHSK?ȩIMNQSKKSȩ
J?RMQȩ?PȩPMIS ȩSLȩ?NQRGNPGL?ȩRMȩ?PȩGCP?IQRSȩTCGISĒŌQȩNCPQML?QȩN?P?IQRS
PieKŚrs Nr 3

ŕeka iXsLiedXŚHa LosaSkSKs
ReŨistrŌAiHas kods
JSridiskŌ adrese
ŕEKS

48

%PŌK?R?ȩ
IT?PCŵSȩIPŌQSȩIMKNJCIRQȩ

10 00
 00

KOPŋ 
sSKKas koLTertŌAiHa Ls
7BMĪUBTLVSTT

1 00
10 
 

SaŽeKtŌ skaidrŌ LaSda 
IXdots 

20 00
 00

 7BMĪUBTLVSTVWBSBSê
OFOPSÀEêU KBLBTFT
BQBSÀUBLPOTUSVLDJKB
UPOFOPESPĠJOB
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vadlīnijas

 3 KASES APARŋTU KONTROLES UN DIENAS PERIODA
FINANŠU PŋRSKATŋ NORŋDŋMŋ INFORMŋ!IJA
)?QCQȩ?N?PŌRSȩIMLRPMJCQȩ6ȩNŌPQI?RQȩSLȩBGCL?QȩNCPGMB?ȩ8ȩNŌPQI?RQȩDGL?LĒSȩNŌPQI?RŌȩLMBPMĒGL?ȩRŌBSȩPCITGXưRSȩ
LMPŌBưĒ?LS ȩI?QȩLMRCGIRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩISPGȩPCEJ?KCLRŚȩLMBMIŵSȩSLȩAGRSȩK?IQŌHSKSȩPCŨGQRPŚĒ?L?Qȩ
CJCIRPMLGQIMȩGCPưŖSȩSLȩGCIŌPRSȩRCFLGQIŌQȩNP?Qư@?Q

31

INFORMŋ!IJA 6 PŋRSKATŋ !ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS UN LATU UN EIRO
VIENLAI!ƯGAS APGRO8ƯBAS PERIODŋ

)?QCQȩ?N?PŌRSȩRCFLGQIŌQȩNP?Qư@?QȩLMQ?I? ȩI?ȩDGQIŌJŌQȩ?RKGŽ?QȩB?RGȩRGCIȩGXK?LRMRGȩIMLRPMJCQȩDGL?LĒSȩNŌPQI?R?ȩ
@PưBưȩzȩ6ȩNŌPQI?RŌ
.PCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩ6ȩNŌPQI?RŌȩPCŨGQRPŚRMȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?Qȩ
L?SB?QȩGXRCGIQKŚȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGKȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ@CRȩLMȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩzȩRGI?GȩCGPM ȩ*?R?ȩSLȩCGPMȩ
TGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưRMȩK?GŽ?QȩL?SBS ȩGLI?QŚRMȩL?SBSȩSLȩQI?GBPŌQȩL?SB?Qȩ?RJGISKSȩ
NŌPQI?R?ȩGXBPSIŌĒ?L?Qȩ@PưBưȩLMPŌB?ȩCGPM ȩ?PưȩH?ȩQ?ŽCKRGȩJ?RG ȩ(?ȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩ6ȩNŌPQI?RŌȩRGCIȩ
SXPŌBưR?ȩGLI?QŚRŌȩL?SB?ȩSLȩQI?GBPŌQȩL?SB?Qȩ?RJGISKQȩ?PưȩJ?RMQ ȩRMȩQ?T?GȩŚPRư@?GȩT?PȩN?PCBXŚR
ĐưQȩNP?Qư@?Qȩ?RRGCA?Qȩ?PưȩSXȩ?NPŚŰGLŌR?HŌKȩSLȩ6ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưR?HŌKȩLMBMIŵSȩQSKKŌK

32

INFORMŋ!IJA 8 PŋRSKATŋ !ENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS UN LATU UN EIRO
VIENLAI!ƯGAS APGRO8ƯBAS PERIODŋ

)?QCQȩ?N?PŌRSȩRCFLGQI?HŌQȩNP?Qư@ŌQȩLMRCGIRQ ȩI?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?KȩGPȩLCBXŚĒ?KŌȩCJCIRPMLGQIŌȩ?RKGŽ?ȩT?GȩLCBXŚĒ?KŌȩ
CJCIRPMLGQIŌȩSLȩDGQIŌJŌȩ?RKGŽ?ȩ(SBOE5PUBM ȩ
"?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩL?SB?QȩGXRCGIQKŚȩRGCIȩGCP?IQRưR?ȩLCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩ?RKGŽŌȩSLȩLMPŌBưR?ȩ8ȩNŌPQI?RŌ

321

!eLS NaralŚlŌs atsNogSŵoĒaLas NeriodŌ lưdX 201 gada 1 HaLTŌriK

)?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMRŌHQȩLMBPMĒGL? ȩI?
aȩ LCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩ?RKGŽŌȩRGCIȩDGIQŚR?ȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩJ?RMQ
aȩ ?NPŚŰGLŌRŌQȩSLȩ8ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưRŌQȩLMBMIŵSȩQSKK?QȩLMPŌB?ȩJ?RMQ

322

Lata SL eiro TieLlaiAưgas aNgroXưbas NeriodŌ z diTas LedŚŵas Lo 201 gada 1 HaLTŌra t i lưdX
201 gada 1 HaLTŌriK

)?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMRŌHQȩLMBPMĒGL? ȩI?ȩ2013 ȩE?B?ȩNŚBŚHŌȩB?P@BGCLŌȩGXBPSIŌȩ8ȩNŌPQI?RSȩ?PȩLMPŌBưRMȩB?PưHSKSȩ
IMNQSKKSȩJ?RMQ
)?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHG ȩI?QȩQRPŌBŌȩBGCLL?IRQȩPCēưKŌ ȩLMBPMĒGL?ȩ8ȩNŌPQI?R?ȩGXBPSIŌĒ?LSȩNGPKQȩLMPŚŰGLSȩN?Pȩ
NPCAŚKȩSLȩN?I?JNMHSKGCKȩCGPMȩQŌIĒ?L?Q ȩ(?ȩB?PưHSKQȩGPȩQŌIRQȩJ?RMQȩ2013 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PưȩSLȩRSPNGLŌQȩ
201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPư ȩ8ȩNŌPQI?R?ȩGXBPSIŌĒ?LSȩNGPKQȩLMPŚŰGLGCKȩ?PȩCGPMȩTCGAȩNŚAȩQŌIRŌȩB?PưHSK?ȩJ?RMQȩ@CGEĒ?L?Q
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,Mȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩJưBXȩ1 ȩH?LTŌPGKȩI?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMRŌHQȩLMBPMĒGL? ȩI?
aȩ LCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩT?GȩDGQIŌJ?HŌȩ?RKGŽŌȩRGCIȩDGIQŚR?ȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩCGPM
aȩ ?NPŚŰGLŌRŌQȩSLȩ8ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưRŌQȩLMBMIŵSȩQSKK?QȩLMPŌB?ȩCGPM ȩ(?ȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?Qȩ
NCPGMBŌȩ8ȩNŌPQI?RŌȩRGCIȩSXPŌBưR?ȩLMBMIŵSȩQSKK?ȩ?PưȩJ?RMQ ȩRMȩQ?T?GȩŚPRư@?GȩT?PȩN?PCBXŚR
aȩ TGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưRMȩK?GŽ?QȩL?SBS ȩGLI?QŚRMȩL?SBSȩSLȩQI?GBPŌQȩL?SB?Qȩ?RJGISKSȩ
NŌPQI?R?ȩGXBPSIŌĒ?L?Qȩ@PưBưȩLMPŌB?ȩCGPM ȩ?PưȩH?ȩQ?ŽCKRGȩJ?RG

323

!eLS NaralŚlŌs atsNogSŵoĒaLas NeriodŌ Lo 201 gada 1 HaLTŌra

,Mȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩI?QCQȩ?N?PŌRSȩJGCRMRŌHQȩLMBPMĒGL? ȩI?
aȩ LCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩT?GȩDGQIŌJ?HŌȩ?RKGŽŌȩRGCIȩDGIQŚR?ȩB?PưHSKSȩIMNQSKK?ȩCGPM
aȩ ?NPŚŰGLŌRŌQȩSLȩ8ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưRŌQȩLMBMIŵSȩQSKK?QȩLMPŌB?ȩCGPM
aȩ QŌIMRȩ?Pȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG ȩDGIQŚRMȩB?PưHSKSȩIMNQSKKSȩCGPMȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩLCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩT?Gȩ
DGQIŌJ?HŌȩ?RKGŽŌȩNGCQI?GR?ȩNGCȩIMNQSKK?QȩJ?RMQ ȩI?QȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩLCBXŚĒ?K?HŌȩCJCIRPMLGQI?HŌȩT?GȩDGQIŌJ?HŌȩ
?RKGŽŌȩGPȩSXIPŌR?ȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGKȩSLȩLMPŌBưR?ȩ2013 ȩE?B?ȩNŚBŚHŌȩB?P@BGCLŌȩGXBPSIŌR?HŌȩ8ȩNŌPQI?RŌ

  KASES APARŋTA đURNŋLA AI8PILDƯŠANA
)?QCQȩ?N?PŌR?ȩēSPLŌJQȩRSPNKŌIȩzȩēSPLŌJQȩRGCIȩ?GXNGJBưRQ ȩN?K?RMHMRGCQȩSXȩ8ȩNŌPQI?R?ȩB?RGCK ȩ!CLSȩN?P?JŚJŌQȩ
?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGKȩēSPLŌJ?ȩ?GXNGJBưĒ?L?ȩLCK?GLŌQ ȩ
2ŌȩIŌȩ8ȩNŌPQI?RŌȩLMȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩQSKK?QȩLMPŌB?ȩRGI?GȩCGPM ȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?Qȩ
NCPGMBŌȩzȩBGT?QȩLCBŚŵ?QȩzȩēSPLŌJSȩN?NGJBGL?ȩ?Pȩ?GJŚKȩNGCKŚPQȩ,P ȩ ȩJ?GȩT?PŚRSȩLMPŌBưRȩLMȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩGXŽCKRMȩ
L?SB?QȩQSKKSȩēSPLŌJŌȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩLCK?GLMRȩ8ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBŌKMȩGLDMPKŌAGHS
,CNGCAGCĒ?Kư@?QȩE?BưHSKŌȩēSPLŌJSȩT?PȩN?NGJBGLŌRȩ?Pưȩ?PȩAGRŌKȩ?GJŚK ȩJ?GȩEƚRSȩN?RGCQSȩSLȩQI?GBPSȩNPGCIĒQR?RSȩN?Pȩ
L?SB?QȩNJƚQKSȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩT?GȩJ?@MRȩLCGXK?LRMRŌQȩ?GJCQȩLMQ?SISKS
.ŚAȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMB?ȩ@CGEŌKȩēSPLŌJŌȩL?SB?QȩQSKK?QȩLMPŌB?ȩRGI?GȩCGPM

  INFORMŋ!IJAS NORŋDƯŠANA NUMURřTŋS UN VALSTS
IEżřMUMU DIENESTŋ REŧISTRřTŋS KVƯTƯS
1?K?IQSȩ?NJGCAGLMĒ?HMQȩBMISKCLRMQȩzȩŖCIMQȩSLȩ4'"ȩPCŨGQRPŚR?HŌQȩITưRưQȩzȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ13 ȩN?LR?ȩMRP?H?GȩB?ŵ?Gȩ
B?PưHSK?ȩIMNQSKK?QȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩLMPŌBŌK?QȩCGPMȩSLȩJ?RMQȩNGCKŚPQȩ,P ȩ ȩ
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  INFORMŋ!IJAS NORŋDƯŠANA ATTAISNOJUMA
DOKUMENTŋ KVƯTƯ
(?ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌH?ȩGXQLGCER?HŌȩI?QCQȩŖCIŌȩL?TȩLMPŌBưRGȩTGQGȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLR?KȩLCNGCAGCĒ?KGCȩ
PCITGXưRG ȩI?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩŖCI?KȩNGCTGCLMȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRSȩITưRGȩNGCKŚPQȩ,P ȩ ȩISPŌȩN?NGJBSQȩ
JGISKŌȩ1BSHSÀNBUWFEêCVȩLMRCGIR?HGCKȩPCITGXưRGCKȩSLȩGLDMPKŌAGH?GȩLMPŌB?ȩ?PưȩI?QCQȩŖCI?ȩB?RSKS ȩLSKSPSȩSLȩ
B?PưHSKSȩIMNQSKKSȩL?SB?QȩGXRCGIQKŚȩzȩCGPMȩSLȩJ?RMQ
PieKŚrs Nr 
KVƯTS EKA ŖekaK Nr 3

.ŌPBCTŚH?ȩLMQ?SISKQ
0CŨGQRPŌAGH?QȩIMBQ
(SPGBGQIŌȩ?BPCQC
.GPAŚH?ȩLMQ?SISKQ
0CŨGQRPŌAGH?QȩIMBQ
(SPGBGQIŌȩ?BPCQC
PreAes LosaSkSKs
)PŌQ?ȩ@?JR?ȩ
2?NCĒSȩJưKCȩ

DaSdX
2ȩ
1ȩ

!eLa Ls
 00ȩ
2 0ȩ

SSKKa Ls
10 00
2 0

1SKK?ȩTŌPBGCKȩ
EJWQBETNJUMBUJTBOUêNJ
ȩ

ȩ
ȩ
ȩ

1SKK?
@CXȩ.4,ȩ
.4,ȩ

10 33
2 1

#)ȩŖCI?ȩ,P ȩ121020ȩ
2013 ȩE?B?ȩ1 ȩBCACK@PGQȩ

ȩ
ȩ

)MNŌȩȩ
ȩ

Ls 12 0
EUR 1 

PŌrdeTŚHs
QBSBLTUT

  INFORMŋ!IJAS NORŋDƯŠANA IEżřMUMU
U8SKAITES REŧISTRŋ
*?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌ ȩH?ȩIŌBŌȩJ?GINMQKŌȩLCB?P@MH?QȩI?QCQȩ?N?PŌRQȩT?GȩI?QCQȩQGQRŚK? ȩ
I?QCQȩ?N?PŌR?ȩJGCRMRŌHQȩTCGIRMQȩB?PưHSKSQȩSXQI?GR?ȩGCŽŚKSKSȩSXQI?GRCQȩPCŨGQRPŌ ȩLMPŌBMRȩGCP?IQR?ȩB?RSKS ȩIŌPR?Qȩ
LSKSPS ȩB?PưHSK?ȩQSKKSȩCGPMȩSLȩJ?RMQ ȩNGCTGCLMRŌQȩTŚPRư@?QȩLMBMIŵ?ȩQSKKSȩSLȩAGRSȩJGCRMRŌH?KȩLCNGCAGCĒ?KMȩ
GLDMPKŌAGHS
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  VALSTS IEżřMUMU DIENESTŋ REŧISTRřTO
BIŴEŠU I8MANTOŠANA
%PŌK?RGŽŌQȩ@PMĒŚRŌQȩ@GŵCRCQȩT?Gȩ@GŵCĒSȩLSKSPSQ ȩISPGCKȩTGCL?Qȩ@GŵCRCQȩACL?ȩSLȩ@GŵCĒSȩTŚPRư@?QȩIMNQSKK?ȩGPȩLMPŌBưR?ȩ
CGPM ȩ4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQRŌȩT?PȩPCŨGQRPŚRȩSLȩB?PưHSK?ȩ?NJGCAGLŌĒ?L?GȩT?PȩGXQLGCER ȩQŌIMRȩ?Pȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG
(?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌHQȩ4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQRŌȩJưBXȩ2013 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PGKȩGPȩPCŨGQRPŚHGQȩEPŌK?RGŽŌQȩ
@PMĒŚR?Qȩ@GŵCRCQ ȩISPSȩACL?ȩGPȩLMPŌBưR?ȩJ?RMQ ȩRŌQȩB?PưHSKSȩ?NJGCAGLŌĒ?L?GȩT?PȩGXQLGCERȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ30 ȩHƚLGH?K ȩ
,MBMIŵSȩK?IQŌRŌH?Kȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩHƚJGHŌȩGPȩHŌTCGAȩ?RJGISKŌȩCQMĒMȩPCŨGQRPŚRMȩEPŌK?RGŽŌQȩ@PMĒŚRMȩ@GŵCĒS ȩISPSȩACL?ȩ
LMPŌBưR?ȩJ?RMQ ȩGLTCLR?PGXŌAGH?ȩSLȩHŌ?LSJŚȩRŌQ
(?ȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩ4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQRŌȩJưBXȩ2013 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PGKȩGPȩPCŨGQRPŚHGQȩ@GŵCĒSȩLSKSPSQ ȩ
LMPŌBMRȩTGCL?Qȩ@GŵCRCQȩACLSȩSLȩ@GŵCĒSȩTŚPRư@?QȩIMNQSKKSȩJ?RMQ ȩ?Pȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGȩGXQLGCBXȩ@GŵCRCQ ȩSXȩ
ISPŌKȩACL?ȩGPȩLMPŌBưR?ȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩ.?BMKCQȩLMRCGIRMȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ&VSPȩGCTGCĒ?L?QȩIŌPRư@?QȩJGISK?ȩ
 ȩN?LRŌȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ
PieKŚrs Nr 
Kases aNarŌta kases sistŚKas tirdXLieAưbas aStoKŌta ēSrLŌls
LMȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGK

DatSKs

52

8 NŌrskata
LSKSrs

NedXŚĒaKŌs
elektroLiskŌs
atKiŽas
koNsSKKa

ReŨistrŚto
darưHSKS
koNsSKKa
eiro

MaiŽas
LaSda
eiro

ILkasŚtŌ
LaSda
latos

ILDorKŌAiHa Nar aNkalNoHoĒŌ
dieLesta iXsaSkĒaLS
eiro

datSKs

laiks

Cita
LeNieAieĒaKŌ
iLDorKŌAiHa



10

11

1

2

3









0 01 201

2

123 00

2 

30 00

 0

122 13

0 01 201

20

12 

210 

30 00

 0

 0

Paraksts
SL tŌ
atĒiDrŚHSKs
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.ŌPBCTŚHQ N?I?JNMHSK?ȩQLGCBXŚHQȩ1 ȩCIQ

PieKŚrs Nr 

SkaistSKkoNĒaLas saloLs SIA ´MargrietiŽa}

ȩQŚPGH?ȩNr ȩ1000ȩ

2013 ȩgadaȩ2 ȩLMTCK@Pư

OPTBVLVNT GJ[JTLBJQFSTPOBJWÀSET V[WÀSET

ȩ

KŚLCQGȩP?IQR?ȩTŌPBGCK

 KTưts LSKSra reŨistrŚĒaLas datSKs VID 2013 gada 31 ȩH?LTŌPư


0

0

0





0







1

/PENBLTSFâLPETWBJ17/NBLTSFâ/S

PreŖS
LosaSkSKs DaSdXSKs
NakalNoHSKa aNHoKs
Teids

$PGXGCP?ȩ
N?I?JNMHSKG

KalLS iela z10 Rưga LV 00

1ȩE?@

CeLa

VŚrtưba

*Qȩ1 3

*Qȩ1 3

Atlaide

PVN
likKe ϡ

PVN
sSKKa

KoNŚHŌ
sSKKa
ar PVN

21Ϥ

*Qȩ3 

*Qȩ20 00

KVSJEJTLÀ GJ[JTLBJQFSTPOBJEFLMBSÒUÀT
E[êWFTWJFUBT BESFTF
Ls 20 00

DarưHSKa koNŚHŌ sSKKa ar PVN

EUR 2 

BrSLo ATotiŽĒ
OPTBVLVNT GJ[JTLBJQFSTPOBJWÀSET V[WÀSET
DiTdesKit lati SL 00 saLtưKi

.GPAŚHQ N?I?JNMHSK?ȩQ?ŽŚKŚHQ

%BSêKVNBLPQÒKÀsTLLa«UŜQCieL TBOUêNJDJQBSJFN
1



0







1

0

1

1

3

/PENBLTSFâLPETWBJ17/NBLTSFâ/S

PrieēS gatTe 12 Rưga LV 001

/$JQBSJąĠ

#"WPUJąĠ

KVSJEJTLÀ GJ[JTLBJQFSTPOBJEFLMBSÒUÀT

IXsLiedXa

SaŽŚKa

E[êWFTWJFUBT BESFTF

QBSBLTUTVOUÀBUĠJGSÒKVNT

QBSBLTUTVOUÀBUĠJGSÒKVNT 
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5. VA!)ƮNI'AS PAR VA)ƘTAS (URSA
NOTEI(ŠANU UN PIE*ŘROŠANU PŘ EIRO
IEVIEŠANAS !IENAS
Noderưga iLDorKŌAiHa SXŽŚKŚHieK
Nar ŌrTalstS TalƚtS kSrsieKÅ
3XŽŚKŚHGCK ȩQRPŌBŌHMRȩ?PȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌK ȩRŌN?RȩIŌȩJưBXȩĒGKȩGLDMPKŌAGH?ȩN?PȩT?JƚR?QȩISPQGCKȩ@ƚQȩNGCCH?K?ȩ?Pưȩ
*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩKŌH?QJ?NŌ
(Ō?RACP?Q ȩI? ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩTCGAMRȩEPŌK?RMHSKSQȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌ ȩGIPCGXȩHŌGXK?LRMȩR?QȩT?JƚR?Qȩ
ISPQQ ȩISPĒȩGPȩNGCCH?KQȩB?PưHSK?ȩBGCL?QȩQŌISKŌÅ

4?BJưLGHSȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩT?JƚR?QȩISPQ?ȩLMRCGIĒ?L?QȩSLȩNGCKŚPMĒ?L?QȩH?SRŌHSKSQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCL?Q ȩ4?JƚR?QȩISPQ?ȩNGCKŚPMĒ?L?QȩNPGLAGNGȩRGIQȩLMRCGIRGȩ?RRGCAưE?HMQȩEPŌK?RTCBư@S ȩLMBMIŵSQȩS ȩA ȩHMK?Qȩ
PCEJ?KCLRŚHMĒ?HMQȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ
*ưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Gȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?ȩI?RPSȩB?P@BGCLSȩLMQ?I?ȩT?GPŌISȩŌPT?JQRSȩT?JƚRSȩMDGAGŌJMQȩISPQSQȩ
?RRGCAư@ŌȩNPCRȩJ?RS ȩĐGCȩISPQGȩQRŌH?QȩQNŚIŌȩ?PȩLŌI?KMȩB?P@BGCLSȩSLȩRGCIȩGXK?LRMRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIR?HMQȩ
E?BưHSKMQȩSLȩIŌPRư@ŌȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌȩGXRCGIRSȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRSȩNŌPPŚŰGL?K ȩ?IRưTS Q?GQRư@SȩNŌPTŚPRŚĒ?L?Gȩ
EPŌK?RTCBư@?QȩT?H?BXư@ŌKȩSRR  ȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?ȩNS@JGAŚȩ?PưȩKCRMBMJMŨGHSȩRMȩŌPT?JQRSȩT?JƚRSȩISPQSȩ?RRGCAư@ŌȩNPCRȩ
J?RSȩ?NPŚŰGLŌĒ?L?G ȩISPŌKȩMDGAGŌJMȩISPQSȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?ȩLCLMQ?I?
*ưBXȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LSȩ*?RTGH?Qȩ0CNS@JGIŌȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?ȩNŌPRP?SIQȩLMRCGIRȩŌPT?JQRSȩT?JƚRSȩMDGAGŌJMQȩISPQSQ ȩ
ŋPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQQȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩLMBPMĒGLŌĒ?L?GȩRGIQȩBCDGLŚRQȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩJGISKŌȩ1BS
HSÀNBUWFEêCV
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩgrŌKatTedưbŌ iXKaLtoHaKais ŌrTalstS Talƚtas kSrssȩ@ƚQ
aȩ #GPMN?Qȩ!CLRPŌJŌQȩ@?LI?QȩRSPNKŌIȩRCIQRŌȩzȩ#! ȩNS@JGAŚR?GQȩR ȩQ ȩCGPMȩ?RQ?SACQȩISPQQȩ?LEŵSȩT?J ȩzȩFVSPGPSFJHO
FYDIBOHFSFGFSFODFSBUF
aȩ RŌKȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌK ȩISPŌKȩ#! ȩLCNS@JGAŚȩCGPMȩ?RQ?SACQȩISPQS ȩzȩN?Q?SJCQȩDGL?LĒSȩRGPESQȩ?RXưR?ȩDGL?LĒSȩ
GLDMPKŌAGH?QȩQLGCBXŚH?ȩNCPGMBGQI?HŌȩGXBCTSKŌȩT?GȩRŌȩGLRCPLCR?ȩPCQSPQŌȩNS@JGAŚR?GQȩT?JƚR?QȩRGPESQȩISPQQȩ?RRGCAư@Ōȩ
NPCRȩCGPMȩNGCK ȩDGL?LĒSȩGLDMPKŌAGH?QȩQLGCBXŚHSȩzȩ#MPPNCFSH ȩ3FVUFST ȩ'JOBODJBM5JNFTȩzȩNS@JGAŚRGCȩŌPT?JQRSȩ
T?JƚRSȩISPQGȩ?RRGCAư@ŌȩNPCRȩCGPM
,MPK?RưT?HMQȩ?IRMQȩLMRCGIRMQȩE?BưHSKMQȩIMKCPAQ?@GCBPư@ŌKȩGPȩ?Rŵ?SRQȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?KŌȩŌPT?JQRSȩ
T?JƚR?QȩISPQ?ȩTGCRŌȩGXTŚJŚRGCQȩGXK?LRMRȩAGRSȩT?JƚR?QȩISPQSȩ?TMRSȩ?R@GJQRMĒGȩ1R?PNR?SRGQIMȩDGL?LĒSȩNŌPQI?RSȩQR?LB?PRSȩ
RSPNKŌIȩRCIQRŌȩzȩ1$.1ȩNP?Qư@ŌK
,MPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩISPMQȩGPȩ?RQ?SACȩSXȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩLMRCGIRMȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩMDGAGŌJMȩISPQS ȩRŌȩRGIQȩ?GXQRŌR?ȩ?Pȩ
?RQ?SAGȩSXȩJGISKŌȩ1BSHSÀNBUWFEêCVȩBCDGLŚRMȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?KMȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQS
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 1 VALƙTAS KURSU NOTEIKŠANA UN PUBLICřŠANA
#GPMȩ?RQ?SACQȩISPQGȩRGCIȩLMRCGIRG ȩN?K?RMHMRGCQȩSXȩ#GPMN?Qȩ!CLRPŌJŌQȩ@?LI?QȩQGQRŚK?QȩSLȩAGRSȩACLRPŌJMȩ@?LISȩ
Q?QI?ŽMĒ?L?QȩNPMACBƚPS ȩI?QȩLMRGCIȩI?RPSȩB?P@BGCLSȩNJIQR ȩ1 1ȩNŚAȩ*?RTGH?QȩJ?GI?ȩSLȩ?RQNMESŵMȩT?JƚR?QȩRGPESQȩ
QGRSŌAGHSȩ?RRGCAưE?HŌȩ@PưBư
#GPMȩ?RQ?SACQȩISPQGȩRGCIȩNS@JGAŚRGȩ?R@GJQRMĒGȩI?JCLBŌP?K ȩQ?QI?ŽŌȩ?PȩISPSȩB?P@MH?Qȩ#GPMN?QȩTGCLMRŌȩ?SRMK?RGXŚRŌȩ
PCŌJŌȩJ?GI?ȩ@PSRMȩLMPŚŰGLSȩQGQRŚK?ȩ20%#22 ȩR ȩG ȩI?RPSȩBGCLS ȩGXŽCKMRȩQCQRBGCL?QȩSLȩQTŚRBGCL?Q ȩIŌȩ?PưȩĒŌB?Qȩ
QTŚRISȩBGCL?Qȩ(?SLE?B?ȩBGCLSȩ1 ȩH?LTŌPG ȩ*GCJMȩ.GCIRBGCLS ȩ.GPKŌQȩ*GCJBGCL?Q ȩ"?P@?ȩQTŚRISQȩ1 ȩK?GHS ȩ
8GCK?QQTŚRISQȩ2 ȩSLȩ2 ȩBCACK@PG ȩ
#! ȩNS@JGAŚR?GQȩCGPMȩ?RQ?SACQȩISPQQȩGPȩNGCCH?KQȩ#! ȩGLRCPLCR?ȩTGCRLŚȩFttN UUU eAb iLt stats eVAFaLge
eSroDVreD FtKl iLdeV eL FtKl
#! ȩNS@JGAŚR?GQȩCGPMȩ?RQ?SACQȩISPQQȩ@ƚQȩNGCCH?KQȩ?Pưȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩGLRCPLCR?ȩTGCRLŚȩFttN UUU baLk lT
KoLetara Nolitika TalStas kSrsa Nolitika TalStas kSrsi ȩRRGCAư@ŌȩSXȩRŌKȩT?JƚRŌK ȩISPŌKȩ#! ȩLCNS@JGAŚȩ
CGPMȩ?RQ?SACQȩISPQS ȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩGLRCPLCR?ȩTGCRLŚȩ@ƚQȩ?RPMB?K?ȩLMPŌBCȩSXȩN?Q?SJCQȩDGL?LĒSȩRGPESQȩ?RXưR?ȩ
DGL?LĒSȩGLDMPKŌAGH?QȩQLGCBXŚH?ȩGLRCPLCR?ȩPCQSPQSȩNGCK ȩ'JOBODJBMȩ5JNFT ȩISPĒȩNS@JGAŚȩŌPT?JQRSȩT?JƚRSȩISPQSQȩ
?RRGCAư@ŌȩNPCRȩCGPMȩFttN Karkets Dt AoK researAF Markets Data ArAFiTeȩQI ȩNŌPQI?RSȩ$VSSFODJFT'5(VJEFUP
8PSME$VSSFODJFT
ȩ
'CNPGCIĒKGLŚR?HMQȩ?TMRMQȩ?R@GJQRMĒGȩDGL?LĒSȩRGPESQȩNP?IQCGȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQGȩGXRCGIRGȩIŌȩT?JƚR?QȩTGCLư@SȩQI?GRQȩ
N?PȩTGCLSȩCGPMȩNGCK ȩ#30ȩ1 0ȩȩ31"ȩ1 331 ȩ*ưBXȩĒGKȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?ȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQSQȩLMRCGA?ȩNPCRŚHGȩzȩIŌȩ
J?RSȩQI?GRSȩN?PȩTGCLSȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩTGCLư@SȩNGCK ȩ*Qȩ0 020ȩȩ#30ȩ1 0 ȩ

 2 VALƙTAS KURSA PIEMřROŠANA
21

ATTAISNOJUMA DOKUMENTI UN GRŋMATVEDƯBAS REŧISTRI

(?ȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRMQȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩTŚPRư@?QȩKŚPQȩGPȩAGR?ȩŌPT?JQRSȩT?JƚR? ȩR?HMQȩLMPŌBưRŌQȩ
QSKK?QȩGCEPŌK?RMĒ?L?GȩNŌPPŚŰGL?ȩCGPMȩNŚAȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?KŌȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQ? ȩI?QȩGPȩQNŚIŌȩ
saiKLieAiskŌ darưHSKa dieLas sŌkSKŌ
PieKŚrs
3XŽŚKSKQȩISPĒȩE?B?ȩNŌPQI?RSȩQ?E?R?TMȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ%?B?ȩNŌPQI?RSȩJGISKS ȩLCTGQȩ1$.1ȩQ?ŽŚKGQȩN?I?JNMHSKSȩ
LMȩŌPT?JQRSȩIMKCPQ?LR?ȩN?Pȩ31"ȩ1000ȩȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?ȩzȩ20 01 201 ȩ20 01 201 ȩBGCL?QȩQŌISKŌ ȩ
I?KŚPȩL?TȩLMRCGIRGȩ20 01 201 ȩT?JƚR?QȩISPQG ȩ#! ȩNS@JGAŚHSQGȩ1 01 201 ȩT?JƚR?QȩISPQSȩzȩ#30 31"ȩ1 31 ȩ2ŌR?Bȩ
SXŽŚKSKQȩB?PưHSK?ȩQSKKSȩNŌPPŚŰGLŌQȩCGPMȩSLȩGCEPŌK?RMQ ȩGXK?LRMHMRȩT?JƚR?QȩISPQSȩ#30 31"ȩ1 31ȩ31"ȩ1000ȩ ȩ
1 31ȩȩ#30ȩ3 3 ȩ.JIQR ȩ1 1ȩ#! ȩNS@JGAŚȩ20 01 201 ȩT?JƚR?QȩISPQS ȩNGCK ȩ#30 31"ȩ1 32 ȩRMKŚP ȩN?RȩH?ȩ
B?PưHSK?ȩEPŌK?RMĒ?L?Qȩ@PưBưȩGPȩNS@JGAŚRQȩ20 01 201 ȩT?JƚR?QȩISPQQ ȩSXŽŚKSKQȩLC?RI?PưEGȩLMȩB?PưHSK?ȩTCGIĒ?L?Qȩ
J?GI?ȩSLȩEPŌK?RMĒ?L?QȩJ?GI?ȩGXK?LRMQȩBGCL?QȩQŌISKŌȩNS@JGAŚRMȩT?JƚR?QȩISPQS ȩR ȩG ȩ#30 31"ȩ1 31
(?ȩĒ?HŌȩNGCKŚPŌȩ?NP?IQRưR?GQȩB?PưHSKQȩ@ƚRSȩTCGIRQȩ ?JRIPGCTGH?QȩPS@ŵMQȩ 70 ȩISP?ȩISPQSȩ#! ȩLCNS@JGAŚ ȩSXŽŚKSKQȩ
GXK?LRMRS ȩNGCK ȩ'JOBODJBM5JNFTȩNS@JGAŚRMȩ1 01 201 ȩ 70ȩISPQSȩNGCK ȩ#30 70ȩ11ȩ13 10 ȩ
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(?ȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?ȩGPȩB?P@BGCL?ȩ*?RTGHŌ ȩ@CRȩR?GȩL?TȩNS@JGAŚRQȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?K?GQȩŌPT?JQRSȩ
T?JƚR?QȩISPQQ ȩHMȩQ?QI?ŽŌȩ?PȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQ?ȩ?TMR?ȩNS@JGAŚĒ?L?QȩI?JCLBŌPSȩĒưȩBGCL?ȩGPȩ@PưTBGCL? ȩGXK?LRMȩ
NŚBŚHMȩNGCCH?KMȩNGCK ȩGCNPGCIĒŚHŌQȩBGCL?QȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?KMȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQS ȩ
)MKCPAQ?@GCBPư@ŌK ȩISPŌKȩQ?QI?ŽŌȩ?PȩLMPK?RưT?HGCKȩ?IRGCKȩGPȩ?Rŵ?SRQȩQ?E?R?TMRȩE?B?ȩNŌPQI?RSȩ?R@GJQRMĒGȩ1$.1 ȩ
I?QȩNGCŽCKRGȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ#GPMN?Qȩ.?PJ?KCLR?ȩSLȩ.?BMKCQȩ2002 ȩE?B?ȩ1 ȩHƚJGH?ȩ0CESJSȩ#)ȩ,P ȩ10 2002ȩN?Pȩ
QR?PNR?SRGQIMȩEPŌK?RTCBư@?QȩQR?LB?PRSȩNGCKŚPMĒ?LS ȩ?Rŵ?SRQȩGXB?PưRȩGXTŚJGȩSLȩGXK?LRMRȩAGRSȩT?JƚR?QȩISPQSȩ?TMRSȩ
?PȩLMQ?AưHSKS ȩI?ȩGXK?LRMRGCȩT?JƚR?QȩISPQGȩGPȩT?JƚR?QȩRGPESQȩISPQGȩRƚJưRŚHSȩLMPŚŰGLSȩTCGIĒ?L?GȩTQPUFYDIBOHFȩ
SBUFȩ?R@GJQRMĒGȩ1$.1ȩLMQ?AưHSKGCKȩNGCK ȩRGPESQȩGLDMPKŌAGH?QȩQLGCBXŚHSȩzȩ#MPPNCFSH ȩ3FVUFST ȩ'JOBODJBM5JNFTȩz
NS@JGAŚRGCȩT?JƚR?QȩISPQG
,CP?SEMRGCQȩSXȩGXTŚJGȩGXK?LRMRȩAGRSȩT?JƚR?QȩISPQSȩ?TMRS ȩNGCTGCLMRŌQȩTŚPRư@?QȩLMBMIŵ?ȩ.4,ȩQSKK?Qȩ
NŌPPŚŰGLŌĒ?L?GȩCGPM ȩI?QȩTCGIR? ȩN?K?RMHMRGCQȩSXȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌȩGXRCGIRSȩ?RR?GQLMHSK?ȩBMISKCLRS ȩIŌȩ?PưȩAGRMQȩ
E?BưHSKMQ ȩI?QȩLMRCGIRGȩLMPK?RưT?HMQȩ?IRMQ ȩBPưIQRȩGXK?LRMRȩRGI?GȩEPŌK?RTCBư@ŌȩGXK?LRMH?KMȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?Qȩ
ISPQSȩNPCRȩCGPM ȩI?QȩGPȩQNŚIŌȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?QȩQŌISKŌ ȩT?Gȩ?RRGCAưE?HŌȩLMPK?RưT?HŌȩ?IRŌȩLMRCGIRMȩ
ŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQS
PieKŚrs
3XŽŚKSKQȩGPȩQ?ŽŚKGQȩN?I?JNMHSKSȩLMȩŌPT?JQRSȩIMKCPQ?LR?ȩN?Pȩ31"ȩ1000ȩȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?ȩzȩ
20 01 201  ȩISP?KȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ.4,ȩPCEJ?KCLRŚHMĒ?HGCKȩLMPK?RưT?HGCKȩ?IRGCKȩNGCKŚPMH?K?ȩLMBMIŵ?ȩ?NEPGCXRŌQȩ
K?IQŌĒ?L?QȩIŌPRư@? ȩ3XŽŚKSKQȩQ?E?R?TMȩDGL?LĒSȩNŌPQI?RSQȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ1$.1ȩSLȩGXTŚJ?QȩGXK?LRMRȩ3FVUFSTȩ
NS@JGAŚRMQȩT?JƚR?QȩISPQSQ ȩ#! ȩNS@JGAŚR?GQȩT?JƚR?QȩISPQQȩ20 01 201 ȩBGCL?QȩQŌISKŌȩGPȩ#30 31"ȩ1 31 ȩ@CRȩ3FVUFSTȩ
NS@JGAŚR?GQȩT?JƚR?QȩISPQQȩzȩ#30 31"ȩ1 32 ȩ2ŌR?B ȩI?SRȩ?PưȩSXŽŚKSKQȩQ?TSQȩGXBCTSKSQȩNCŵŽ?QȩT?GȩX?SBŚHSKSȩ
?NPŚŰGLŌȩGCEPŌK?RMQ ȩGXK?LRMHMRȩ3FVUFSTȩT?JƚR?QȩISPQSȩ#30 31"ȩ1 32ȩȩ31"ȩ1000ȩ ȩ1 32ȩȩ#30ȩ  ȩ@SBēCRŌȩ
K?IQŌH?KŌȩ.4,ȩQSKK?ȩ?NPŚŰGLŌK?ȩNŚAȩ#! ȩNS@JGAŚRŌȩT?JƚR?QȩISPQ?ȩ#30 31"ȩ1 31ȩȩ31"ȩ1000ȩȩVȩ21Ϥȩ ȩ1 31ȩȩ
#30ȩ10 31
(?ȩĒ?HŌȩNGCKŚPŌȩ?NP?IQRưR?GQȩB?PưHSKQȩ@ƚRSȩTCGIRQȩ ?JRIPGCTGH?QȩPS@ŵMQȩ 70 ȩISP?ȩISPQSȩ#! ȩLCNS@JGAŚ ȩSXŽŚKSKQȩ
?Pưȩ.4,ȩ?NPŚŰGL?ȩT?H?BXư@ŌKȩGXK?LRMRSȩ3FVUFSTȩNS@JGAŚRMȩ20 01 201 ȩ 70ȩISPQSȩNGCK ȩ#30 70ȩ11ȩ13 10
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)?RP?ȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩ@CGEŌQȩTGQ?QȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌQȩGXRCGIRŌQȩ?IRưTSȩSLȩQ?GQRư@SȩQSKK?Q ȩI?QȩQ?ŽCK?K?QȩT?Gȩ
K?IQŌH?K?QȩŌPT?JQRSȩT?JƚRŌȩRSPNKŌIȩRCIQRŌȩzȩKMLCRŌPGCȩNMQRCŽG ȩNŌPPŚŰGL?ȩCGPMȩ?R@GJQRMĒGȩEPŌK?RTCBư@Ōȩ
GXK?LRMH?K?H?KȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQ?K ȩI?QȩGPȩQNŚIŌȩNŌrskata gada NŚdŚHŌs dieLas beigŌs
PieKŚrs
201 ȩE?B?ȩNŚBŚHŌȩB?P@BGCLŌȩQ?GKLGCAGQIŌȩB?PưHSK?ȩBGCL?ȩzȩ30 12 201 ȩzȩSXŽŚKSKQȩISPĒȩE?B?ȩNŌPQI?RSȩ
Q?E?R?TMȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ%?B?ȩNŌPQI?RSȩJGISKS ȩLCTGQȩ1$.1ȩNŌPBCTGQȩNPCACQȩN?Pȩ31"ȩ1000ȩSLȩQ?K?IQ?ȩL?TȩQ?ŽCKR? ȩ
#! ȩNS@JGAŚR?GQȩT?JƚR?QȩISPQQȩ30 12 201 ȩBGCL?QȩQŌISKŌȩGPȩ#30 31"ȩ1 31 ȩ2ŌR?BȩSXŽŚKSKQȩGCEPŌK?RMȩGCŽŚKSKSQȩ
SLȩ@GJ?LAŚȩ?RXưQRȩNGPAŚH?ȩBC@GRMPSȩN?PŌBSȩzȩ31"ȩ1000ȩȩ ȩ1 31ȩȩ#30ȩ3 3ȩȩĒ?HŌȩNGCKŚPŌȩ.4,ȩLCRGCIȩ?NQI?RưRQ ȩ
#! ȩNS@JGAŚR?GQȩT?JƚR?QȩISPQQȩ31 12 201 ȩGPȩ#30 31"ȩ1 32 ȩRŌBŚŵȩSXŽŚKSKQȩ@GJ?LAŚȩNŌPTŚPRŚȩ31"ȩGXRCGIRMȩBC@GRMPSȩ
N?PŌBSȩSLȩGCEPŌK?RMȩGXBCTSKSQȩLMȩT?JƚR?QȩNŌPTŚPRŚĒ?L?Q ȩ%?B?ȩNŌPQI?RŌȩSXPŌBŌKŌȩBC@GRMPSȩN?PŌB?ȩQSKK?ȩzȩ
31"ȩ1000ȩȩ ȩ1 32ȩȩ#30ȩ ȩGXBCTSKGȩLMȩT?JƚR?QȩNŌPTŚPRŚĒ?L?Qȩzȩ#30ȩ3 3ȩzȩ#30ȩ ȩȩȩ#30ȩ 

)MKCPAQ?@GCBPư@? ȩISP?ȩGXK?LRMȩAGRSȩT?JƚR?QȩISPQSȩ?TMRSȩ?R@GJQRMĒGȩ1$.1 ȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩ@CGEŌQȩTGQ?QȩŌPT?JQRSȩ
T?JƚRŌQȩGXRCGIRŌQȩKMLCRŌPMȩNMQRCŽSȩQSKK?QȩNŌPPŚŰGL?ȩCGPMȩ?R@GJQRMĒGȩŌPT?JQRSȩT?JƚR?QȩISPQ?KȩNPCRȩCGPM ȩI?QȩGPȩ
QNŚIŌȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩNŚBŚHŌQȩBGCL?Qȩ@CGEŌQȩSLȩLMPŌBưRQȩIMKCPAQ?@GCBPư@?QȩGXTŚJŚR?HŌȩT?JƚR?QȩISPQSȩ?TMRŌ
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6. VA!)ƮNI'AS PAR NO!O(ųU *A(SŊ'U*U
'AUTŊ'U*IE* PŊRE'OT NO )ATIE* U7 EIRO
UXŽŚKŚHieK Loderưga iLDorKŌAiHa
kas HŌatAeras NŌreHot SX eiroÅ
.ŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩL?TȩLCNGCAGCĒ?KQȩNŌPPŚŰGLŌRȩCGPMȩTGQSQȩGCNPGCIĒŚHMȩNCPGMBSȩLMBMIŵSȩB?RSQ ȩI?Qȩ
?NPŚŰGLŌRGȩJ?RMQ ȩ#GPMȩNŌPPŚŰGL?ȩRGI?GȩLMBMIŵSȩB?RSQ ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG
#GPMȩNŌPPŚŰGL?ȩQ?JưBXGLŌĒ?L?GȩLCNGCAGCĒ?KMQȩLMBMIŵSȩB?RSQ ȩI?QȩSXIPŌRGȩJ?RMQ
1ŌIMRȩ?Pȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG ȩLMBMIŵSȩSLȩLMBCTSȩK?IQŌHSKGȩ@CXQI?GBP?QȩL?SB?QȩLMPŚŰGLMQȩTCGA?KGȩRGI?GȩCGPM

4?BJưLGHSȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩ#')*ȩLMRCGIRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSKSȩH?SRŌHSKGCKȩNŌPCH?Qȩ
NCPGMBŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩ4?BJưLGHŌQȩRGCIȩKGLŚRGȩưN?ĒGCȩLMQ?AưHSKG ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩ
LMBMIŵSȩK?IQŌHSKSȩH?SRŌHSKGCK
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ ȩN?LR?KȩJ?RMQȩGXRCGIRŌQȩLMBMIŵ?ȩCJCKCLRSȩQI?GRJGQIŌQȩTŚPRư@?QȩRGIQȩIMLTCPRŚR?QȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?Qȩ
ISPQ?
,MBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGHŌKȩSLȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHGCK ȩISPGȩN?ĒGȩGPȩ?R@GJBưEGȩN?PȩK?IQŌH?KŌȩLMBMIŵ?ȩ?NKŚP?ȩ
LMRCGIĒ?LS ȩGPȩHŌLMBPMĒGL?ȩB?RSȩLCNŌPRP?SIRư@?ȩSLȩIMLTCPRŌAGH?QȩNPMACQ?ȩGXQCIMH?Kư@?
,MBMIŵSȩHMK?QȩNGCJŌEMĒ?L?ȩE?JTCLMIŌPRȩGPȩQ?GQRưR?ȩ?PȩRMȩRGCQư@Sȩ?IRSȩNPCAGXŚĒ?LS ȩISPMQȩGCIŵ?SRQȩPCESJŚHSKQȩ
?RRGCAư@ŌȩSXȩCGPMȩT?JƚRS ȩISPŌȩ?NPŚŰGLŌKGȩSLȩTCGA?KGȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌHSKG ȩ

 1 NODOKŴU NODEVU UN CITU VALSTS NOTEIKTO
MAKSŋJUMU VEIKŠANA PřC EIRO IEVIEŠANAS
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵGȩ?PưȩLMBMIŵSȩ?T?LQ?ȩK?IQŌHSKG ȩLMBCT?QȩSLȩAGRGȩLMBMIŵSȩHMKŌȩLMRCGIRGCȩ
K?IQŌHSKGȩ?NPŚŰGLŌKGȩSLȩK?IQŌH?KGȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩJưBXȩĒGKȩLMRCGIRMȩK?IQŌĒ?L?QȩIŌPRư@S
.?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩLMBMIJG ȩIMȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩLMPŌBưHGQȩJ?RMQȩLMBMIŵSȩ
BCIJ?PŌAGHŌȩSLȩLMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH?ȩzȩN?XGŽMHSKŌȩN?PȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIJG ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCLS ȩIMLTCPRŚȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ2?Qȩ?RRGCA?QȩE?Lȩ
SXȩIŌPRŚHGCKȩK?IQŌHSKGCK ȩE?LȩLMI?TŚR?HGCKȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBGCKȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩLMBMIŵSȩ
K?IQŌHSKGCK
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1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQ ȩGCQLGCBXMRȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?QȩT?GȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?Qȩ
J?@MHSKSQȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩLMRCGIR?H?KȩT?JQRQȩ@SBēCRŌȩ
GCK?IQŌH?KMȩLMBMIŵ?ȩLMBCT?QȩT?GȩAGR?ȩT?JQRQȩLMRCGIRŌȩK?IQŌHSK?ȩJGCJSKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ@CR ȩTCGAMRȩK?IQŌHSKS ȩ
RMȩIMLTCPRŚȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
(? ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩGCQLGCBXȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGHSȩT?GȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?Qȩ
J?@MHSKSQȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩSLȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩLMȩ@SBēCR?ȩ?RK?IQŌH?KMȩ
LMBMIŵ?ȩJGCJSKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩLMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH? ȩTCGAMRȩNŌPK?IQ?Qȩ?RK?IQS ȩRMȩIMLTCPRŚȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩ
NŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
PieKŚri
1 sitSŌAiHa
NosaAưHSKi
aȩ LMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌHQȩGCQLGCBXȩ.4,ȩIŌPRŚHMȩBCIJ?PŌAGHSȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBS ȩISPŌȩK?IQŌĒ?L?QȩJưBXCIJGQȩGPȩJ?RQ
aȩ .4,ȩBCIJ?PŌAGH?QȩGCQLGCEĒ?L?QȩRCPKGŽĒȩGPȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMB?KȩQCIMHMĒŌȩKŚLCĒ?ȩ20 ȩB?RSKQ ȩH?ȩRGCIȩGXK?LRMR?ȩ
4?JQRQȩGCŽŚKSKSȩBGCLCQR?ȩCJCIRPMLGQIŌQȩBCIJ?PŚĒ?L?QȩQGQRŚK?
aȩ LMBMIŵ?ȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBQȩPCŨGQRPŚR?KȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌH?K ȩISP?ȩ?NJGCI?KMȩB?PưHSKSȩTŚPRư@?ȩGCNPGCIĒŚHŌȩE?BŌȩ
GPȩK?XŌI?ȩN?Pȩ*Qȩ10ȩ000 ȩGPȩNSQE?BQ
'CQLGCBXMRȩ.4,ȩBCIJ?PŌAGHSȩ20 ȩH?LTŌPưȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩBCIJ?PŌAGH?ȩRGCIȩ?GXNGJBưR?ȩJ?RMQ ȩ(?ȩLMBMIŵ?ȩ
K?IQŌRŌH?KȩSXȩBCIJ?PŌAGH?QȩN?K?R?ȩGPȩTCGA?KQȩK?IQŌHSKQ ȩR?QȩGPȩTCGA?KQȩCGPM ȩIMLTCPRŚHMRȩJ?RMQȩ?NPŚŰGLŌRMȩ
JGCJSKSȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?

2 sitSŌAiHa
NosaAưHSKi
aȩ LMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌHQȩGCQLGCBXȩLMBMIŵ?ȩBCIJ?PŌAGH?QȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBS ȩISPŌȩK?IQŌĒ?L?QȩJưBXCIJGQȩGPȩJ?RQ ȩ
J?@MHSKSQȩJ?@MRSȩBCIJ?PŌAGHS
aȩ LMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌHQȩ2ȩKŚLCĒSQȩRCPKGŽĒ ȩISPŌȩGPȩRGCQư@?QȩNPCAGXŚRȩLMBMIŵ?ȩBCIJ?PŌAGHS ȩGPȩRPưQȩE?BGȩHC@ȩ3ȩKŚLCĒGȩ
NŚAȩBCIJ?PŌAGH?QȩGCQLGCEĒ?L?QȩIMLQR?RŚ ȩI?ȩGCQLGCER?HŌȩBCIJ?PŌAGHŌȩGPȩIŵƚB?GLGȩ?GXNGJBưR?ȩTGCL?ȩPGLB?
*?@MHSKSȩBCIJ?PŌAGHŌȩGXB?P?ȩR?HŌȩT?JƚRŌ ȩISP?ȩ@GH?ȩK?IQŌĒ?L?QȩJưBXCIJGQȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBŌ ȩN?PȩISPSȩGCQLGCER?ȩ
IŵƚB?GLŌȩBCIJ?PŌAGH? ȩR ȩG ȩJ?RMQ
(?ȩJ?@MHSK?ȩBŚŵȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌH?KȩGPȩHŌTCGAȩK?IQŌHSKQȩT?JQRQȩ@SBēCRŌ ȩJ?RMQȩ?NPŚŰGLŌR?GQȩNGCK?IQŌH?K?GQȩ
LMBMIJGQȩRGCIȩIMLTCPRŚRQȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?

3 sitSŌAiHa
"?P@?ȩBCTŚHQȩNGPKQȩ201 ȩE?B?ȩH?LTŌP?ȩXGŽMHSK?ȩN?PȩT?JQRQȩQMAGŌJŌQȩ?NBPMĒGLŌĒ?L?QȩM@JGEŌR?HŌKȩGCK?IQŌKȩLMȩ
B?P@?ȩŽŚKŚH?ȩB?P@?ȩGCLŌISKGCK ȩGCBXưTMRŌHSȩGCLŌISK?ȩLMBMIJGȩSLȩSXŽŚKŚHB?P@ư@?QȩPGQI?ȩT?JQRQȩLMBCTSȩ+GLGQRPSȩ
I?@GLCR?ȩ2010 ȩE?B?ȩ ȩQCNRCK@P?ȩLMRCGISKSȩ/PUFJLVNJQBSWBMTUTTPDJÀMÀTBQESPĠJOÀĠBOBTPCMJHÀUPJFNBLTV
WFJDÒKVSFâJTUSÀDJKVVO[JąPKVNJFNQBSWBMTUTTPDJÀMÀTBQESPĠJOÀĠBOBTPCMJHÀUBKÀNJFNBLTÀNVOJFE[êWPUÀKV
JFOÀLVNBOPEPLMJȩ3 ȩNGCJGISKQȩGCQLGCEĒ?L?QȩIMLQR?RŚ ȩI?ȩXGŽMHSKŌȩN?Pȩ2013 ȩE?B?ȩBCACK@PGȩGPȩIŵƚB?GLGȩLMPŌBưHGQȩ
TGCL?ȩQ?T?ȩB?P@GLGCI?ȩGCLŌISKSQȩSLȩQMAGŌJŌQȩ?NBPMĒGLŌĒ?L?QȩM@JGEŌRŌQȩGCK?IQ?Q ȩ"?P@?ȩBCTŚHQȩĒŌȩXGŽMHSK?ȩN?Pȩ
201 ȩE?B?ȩH?LTŌPGȩ ȩSLȩ ȩ?GJŚȩNPCAGXŚHSKSQȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ.ŌPŚHŌQȩXGŽMHSK?ȩ?GJCQȩ?GXNGJB?ȩCGPM
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.ŚAȩLMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH?QȩIMLRPMJCQȩNŌP@?SBCQ ȩPCTưXGH?Q ȩI?QȩTCGIR?ȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩ
GCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩN?NGJBSQȩ?NPŚŰGLŌRMQȩLMBMIŵSQȩSLȩ?PȩRGCKȩQ?GQRưRŌQȩLMI?TŚHSK?ȩSLȩQMB?ȩL?SB?QȩT?Gȩ
Q?K?XGLŌRŌQȩQSKK?QȩJŚKSKŌȩLMPŌB?ȩR?HŌȩT?JƚRŌ ȩI?Qȩ@GH?ȩ?NPGRŚȩIMLIPŚR?HŌȩ?SBGRŚH?K?HŌȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBŌ ȩR ȩG ȩ
J?RMQ ȩ,MBMIŵ?ȩK?IQŌRŌH?ȩCGPMȩTCGA?KMQȩK?IQŌHSKSQȩLMQ?I? ȩJŚKSKŌȩSXPŌBưRMȩQSKKSȩJ?RMQȩIMLTCPRŚHMRȩCGPMȩNŚAȩ
MDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
1?QI?ŽŌȩ?Pȩ#')*ȩLMRCGIRMȩRGCQGQI?HMQȩGLQRPSKCLRMQ ȩI?QȩGPȩNGCŽCKRG ȩ@CRȩL?TȩGXNGJBưRGȩJưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?G ȩJ?RMQȩ
GXRCGIRŌQȩQI?GRJGQIŌQȩTŚPRư@?QȩCITGT?JCLRQȩCGPMȩRGCIȩLMRCGIRQ ȩIMLTCPRŚHMRȩ?RRGCAưEMȩQI?GRJGȩJ?RMQȩSXȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩ
NŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ2ŌBŚHŌBGȩ?RRGCAưE?GQȩRGCQGQI?GQȩGLQRPSKCLRQȩL?Tȩ
HŌNGCŽCKȩLMȩH?SL?
PȩRGCQGQI?HGCKȩGLQRPSKCLRGCKȩRGCIȩQ?NP?QRGȩE?LȩTGQGȩRGCQư@Sȩ?IRGȩJGISKQ ȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩLMRCGISKG ȩ+GLGQRPSȩ
I?@GLCR?ȩPưIMHSKQ ȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒGCȩLMRCGISKGȩS ȩA  ȩE?LȩGCQRŌēSȩ?BKGLGQRP?RưTGCȩ?IRGȩNGCKŚP?K ȩJŚKSKQȩN?Pȩ
LMBMIŵSȩPCTưXGH?Qȩ?SBGR?ȩPCXSJRŌRGCK ȩJŚKSKQȩN?PȩB?RSȩ?R@GJQRư@?QȩNŌP@?SBCQȩPCXSJRŌRGCK ȩJŚKSKQȩN?PȩLMBMIŵSȩ
Q?K?IQ?QȩRCPKGŽ?ȩN?E?PGLŌĒ?LS ȩN?XGŽMHSKQȩN?PȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIJG ȩE?LȩRGCQ?QȩLMJŚKSKGȩNGCKŚP?K ȩ
QNPGCBSKQȩN?Pȩ?NPŚŰGLŌRŌȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSK?ȩQ?K?XGLŌĒ?LS ȩE?LȩJưESKGȩNGCKŚP?K ȩTGCLMĒ?LŌQȩJưESKQȩQ?QI?ŽŌȩ
?PȩJGISK?ȩ1BSOPEPLûJFNVOOPEFWÀNȩ1 ȩN?LRS ȩIŌȩ?PưȩAGRGȩGLQRPSKCLRG ȩI?QȩP?B?ȩHC@IŌB?QȩRGCQGQI?QȩQCI?Qȩ
LMBG@GL? ȩEPMX? ȩIMLQR?RŚȩT?GȩGX@CGBXȩIMLIPŚR?QȩRGCQGQIŌQȩ?RRGCAư@?QȩT?GȩIMLQR?RŚȩD?IRGQIMȩQGRSŌAGHS

 2 AKCƯ8ES NODOKŴA MARůřJUMI
U8 CIGAREŠU IEPAKOJUMA
3XȩAGE?PCĒSȩGCN?IMHSK?ȩ?R@GJQRMĒGȩ?RRGCAưE?HGCKȩLMPK?RưT?HGCKȩ?IRGCKȩLMPŌBŌK?ȩAGE?PCĒSȩK?IQGKŌJŌȩ
K?XSKRGPBXLGCAư@?QȩACL? ȩ1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩ*?RTGHŌ ȩK?PŰŚHMRȩ?Pȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PIŌKȩSLȩGXJ?GēMRȩ
@PưTŌȩ?NEPMXư@ŌȩT?GȩLMBMBMRȩN?RŚPGŽ?KȩAGE?PCRCQ ȩSXȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PI?QȩLMPŌBưRŌȩACL?ȩ@ƚQȩGXQ?IŌK?ȩCGPM ȩ
!GE?PCRCQ ȩISP?Qȩ@ƚQȩK?PŰŚR?Qȩ?Pȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PIŌK ȩSXȩISPŌKȩK?IQGKŌJŌȩK?XSKRGPBXLGCAư@?QȩACL?ȩ@ƚQȩ
LMPŌBưR?ȩJ?RMQȩH?SȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩSLȩSXȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?Qȩ
NCPGMB?ȩQŌISKS ȩR ȩG ȩRPưQȩKŚLCĒSQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ?RP?BưQGCQȩRGPBXLGCAư@?QȩTGCRŌQ ȩLCT?H?BXŚQȩGXŽCKRȩ
LMȩ?NEPMXư@?Q ȩ2ŌBŚHŌBGȩAGE?PCRCQ ȩISP?Q ȩQŌIMRȩ?PȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMB?ȩ
QŌISKS ȩR ȩG ȩRPưQȩKŚLCĒSQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ@ƚQȩK?PŰŚR?Qȩ?Pȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PIŌK ȩSXȩISPŌKȩ
K?IQGKŌJŌȩK?XSKRGPBXLGCAư@?QȩACL?ȩ@ƚQȩLMPŌBưR?ȩJ?RMQ ȩSLȩ?RP?BưQGCQ
aȩ T?GPSKRGPBXLGCAư@?QȩTGCRŌQȩAGE?PCRCQȩH?SȩGPȩGXJ?GQR?Qȩ@PưT?Kȩ?NEPMXưHSK?KȩT?GȩLMBMR?QȩN?RŚPGŽ?K ȩSLȩN?PȩRŌKȩ
H?SȩGPȩLMK?IQŌRQȩ?IAưXCQȩLMBMIJGQȩzȩT?PŚQȩLMBMRȩK?XSKRGPBXLGCAư@?GȩLCGCPM@CēMRSȩJ?GI?ȩNCPGMBS
aȩ K?XSKRGPBXLGCAư@?QȩTGCRŌQȩzȩT?PŚQȩRGPEMRȩLCGCPM@CēMRSȩJ?GI?ȩNCPGMBS
.?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMBŌȩK?XSKRGPBXLGCAư@?QȩTGCRŌQȩAGE?PCĒSȩACLSȩLMPŌB?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPMȩ?RRGCAưEMȩ
AGE?PCĒSȩACLSȩXưKŚȩLC?RI?PưEGȩLMȩRŌ ȩT?GȩSXȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PI?QȩACL?ȩGPȩGXRCGIR?ȩJ?RMQȩT?GȩCGPM ȩI?QȩLMXưKŚ ȩI?ȩ
RMȩLCT?H?BXŚQȩLMPŌBưRȩSXȩI?RP?QȩAGE?PCĒSȩN?AGŽ?Qȩ?RQCTGĒŰG
1?TSIŌPRȩAGE?PCRCQ ȩI?Qȩ@ƚQȩK?PŰŚR?Qȩ?Pȩ?IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PIŌK ȩSXȩISPŌKȩK?IQGKŌJŌȩK?XSKRGPBXLGCAư@?Qȩ
ACL?ȩ@ƚQȩLMPŌBưR?ȩJ?RMQ ȩSLȩH?SȩNGPKQȩNŌPCH?QȩSXȩCGPMȩSLȩSXȩNPCŖSȩSLȩN?I?JNMHSKSȩACLSȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?Qȩ
NCPGMB?ȩQŌISKSȩ?RP?BưQGCQȩ?IAưXCQȩNPCŖSȩLMJGIR?TŌQ ȩT?PŚQȩLMBMRȩN?RŚPGŽ?K ȩNGCEŌBŌHMRȩT?GPSKRGPBXLGCAư@?GȩT?Gȩ
K?XSKRGPBXLGCAư@?G ȩTŚJŌI?GQ ȩJưBXȩ2013 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PGK
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IAưXCQȩLMBMIŵ?ȩK?PI?Q ȩSXȩISPŌKȩK?IQGKŌJŌȩK?XSKRGPBXLGCAư@?QȩACL?ȩLMPŌBưR?ȩCGPM ȩŽCKMRȩTŚPŌȩ+GLGQRPSȩ
I?@GLCR?ȩ200 ȩE?B?ȩ ȩ?NPưŵ?ȩLMRCGISKMQȩ,P ȩ320ȩ,ÀSUêCB LÀEÀBMLPIPMJTLPTE[ÒSJFOVTVOUBCBLBTJ[TUSÀEÀKVNVT
NBSöÒBSBLDê[FTOPEPLûBNBSLÀNȩLMRCGIRM ȩT?PȩN?QƚRưR ȩQŌIMRȩ?Pȩ2013 ȩE?B?ȩ1 ȩHƚJGHS ȩSLȩQ?ŽCKR ȩQŌIMRȩ?Pȩ
2013 ȩE?B?ȩ12 ȩ?SESQRS

 3 U8żřMUMU IENŋKUMA NODOKŴA AVANSA MAKSŋJUMI
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩK?IQŌH?KŌȩSXŽŚKSKSȩGCLŌISK?ȩLMBMIŵ?ȩ?T?LQ?ȩKŚLCĒ?ȩT?GȩACRSPIĒŽ?ȩJGCJSKS ȩ
I?QȩLMRCGIRQ ȩN?K?RMHMRGCQȩSXȩGCNPGCIĒŚH?KȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMB?K ȩI?Bȩ?NPGRŚȩ@GH?ȩJ?RG ȩ?NPŚŰGLŌRMȩLMBMIŵ?ȩ?NKŚPS ȩ
IMLTCPRŚȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ? ȩLCK?GLMRȩLMRCGIRMȩNP?IQG ȩR ȩG ȩLM?N?ŵMHMRȩRMȩJưBXȩTCQCJGCKȩCGPM
aȩ H?ȩ?GXȩIMK?R?ȩGPȩLMȩ0ȩJưBXȩȩACLRGCK ȩACLRSQȩ?RKCR
aȩ H?ȩ?GXȩIMK?R?ȩGPȩQI?GRJGQȩLMȩ0ȩJưBXȩȩACLRGCK ȩCGPMȩRGCIȩ?N?ŵMRQȩN?PȩTGCLSȩTŚPRư@SȩSXȩ?SEĒS
(?ȩSXŽŚKSKSȩGCLŌISK?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌH?ȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBQȩGPȩQŌAGCQȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩSLȩRSPNGLŌQȩ
NŚAȩNŌPCH?QȩSXȩCGPM ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩK?IQŌH?KMȩSXŽŚKSKSȩGCLŌISK?ȩLMBMIŵ?ȩ?T?LQ?ȩ?NKŚPSȩ
LMQ?I? ȩGCNPGCIĒȩJ?RMQȩTCGIRMQȩ?T?LQ?ȩK?IQŌHSKSQȩIMLTCPRŚHMRȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ? ȩ

  IED8ƯVOTŋJU IENŋKUMA NODOKŴA APRřůINŋŠANA
'CBXưTMRŌHSȩGCLŌISK?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌHQ ȩI?KȩL?TȩNGCLŌISK?ȩIŌPRMRȩEPŌK?RTCBư@SȩSLȩI?QȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBMQȩ
NGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩT?GȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?QȩNCPGMBŌȩGPȩGCESTGQȩLCISQR?KMȩưN?ĒSKSȩT?Gȩ
AGRSQȩ?IRưTSQ ȩT?GȩQ?GQRư@?Q ȩISPSȩTŚPRư@?ȩGXRCGIR?ȩJ?RMQ ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩ?PȩGCBXưTMRŌHSȩGCLŌISK?ȩ
LMBMIJGȩ?NJGCI?KMȩGCLŌISKSȩLMȩĒŌBSȩ?IRưTSȩT?GȩQ?GQRư@Sȩ?RQ?TGLŌĒ?L?QȩLMQ?I? ȩKGLŚRŌȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩT?Gȩ
AGRSȩ?IRưTSȩGCEƚĒ?L?QȩTŚPRư@SȩT?GȩQ?GQRư@SȩTŚPRư@SȩIMLTCPRŚHMRȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?
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7. S(AI!RŊS NAU!AS PRIE(ŠPIE$Ŋ!ES
OTRŊS #Ŋ7ES PRA(TIS(ŊS VA!)ƮNI'AS
Noderưga iLDorKŌAiHa SXŽŚKŚHieK Nar skaidrŌs
LaSdas NriekĒNiegŌdi koKerAsabiedrưbŌKÅ
3XŽŚKŚHGCKȩGPȩQ?TJ?GAưEGȩHŌNGCQ?I?ȩ@?LIŌȩNJŌLMH?K?GQȩQI?GBPŌQȩL?SB?Qȩ?NHMKQȩNGPK?HŌKȩBGCLŌK ȩI?Bȩ@ƚQȩ
NGCLŌISKQȩGXBMRȩCGPM ȩK?IQŌHSKSQȩQ?ŽCKMRȩJ?RMQ ȩ.GCQ?IMRȩĒMȩNGCEŌBGȩJ?GAưEG ȩ@?LIŌKȩ@ƚQȩTGCEJŌIȩQ?NJŌLMRȩ
QI?GBPŌQȩL?SB?QȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩJMŨGQRGISȩSLȩIMKCPAQ?@GCBPư@ŌKȩ@ƚQȩưQŌIQȩNCPGMBQ ȩI?Bȩ@ƚQȩGCQ?JBŚRGȩSXŽŚKSK?ȩ
DGL?LĒSȩJưBXCIŵGȩ@?LIŌK ȩI?QȩLCNGCAGCĒ?KGȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩDGL?LĒSȩŰưJ?G
.ŚAȩAGRSȩT?JQRSȩSXŽŚKŚHSȩNGCPCBXCQȩPCIMKCLBŚH?KȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩB?SBXSKSȩ?NPŚŰGLŌRȩNGCASȩBGCLSȩTGBŚHŌȩ
?NEPMXưHSK?ȩ?NKŚPŌ

4?BJưLGHSȩGXQRPŌBCQȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩ#')*ȩSLȩBMISKCLRŌȩ&JSPQBT$FOUSÀMÀTCBOLBTQBNBUOPTUÀEOFȩȩ
200 ȩE?B?ȩ1 ȩHƚLGHQ ȩ?PȩIMȩEPMX?ȩ.?K?RLMQRŌBLGȩ#! 200 ȩN?PȩB?ēGCKȩQ?E?R?TMĒ?LŌQȩN?QŌISKGCKȩNŌPCH?Gȩ
SXȩFVSPȩQI?GBPSȩL?SBS ȩFVSPȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩNPGCIĒNGCEŌBGȩSLȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩMRPMȩDŌXGȩŌPNSQȩFVSPXML?Qȩ
#! 200 ȩSLȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩLMRCGISKMQȩ&VSPCBOLOPĠVVONPOÒUVQSJFLĠQJFHÀEFTVOQSJFLĠQJFHÀEFTPUSÀT
GÀ[FTOPUFJLVNJN?PCBXŚRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩCGPMȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌQȩDŌXCQȩLMPGQGȩ*?RTGH?Qȩ0CNS@JGIŌ
1I?GBPŌQȩL?SB?QȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌȩDŌXCȩGPȩNPMACQQ ȩISP?ȩJ?GIŌȩIPCBưRGCQRŌBCȩGXQLGCBXȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?Qȩ
Q?TGCKȩIJGCLRGCKȩEJ?@ŌĒ?LŌȩ*?RTGH?Qȩ0CNS@JGI?QȩRCPGRMPGHŌȩJưBXȩ@PưBGK ȩI?BȩCGPMȩIŵƚQRȩN?PȩJGISKưESȩK?IQŌĒ?L?Qȩ
JưBXCIJGȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPư
*?GȩLMBPMĒGLŌRSȩQ?TJ?GAưESȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩNGCCH?Kư@S ȩQŌIMRGCQȩJ?R?ȩSLȩCGPMȩTGCLJ?GAưE?Qȩ?NEPMXư@?Qȩ
NCPGMB?K ȩIPCBưRGCQRŌBCQȩIJGCLR?KȩRSPNKŌIȩzȩIMKCPAQ?@GCBPư@?GȩQ?TJ?GAưEGȩHŌLMTŚPRŚȩSLȩHŌNGCŽCKȩJŚKSKQȩN?Pȩ
LCNGCAGCĒ?KMȩQI?GBPŌQȩCGPMȩL?SB?QȩB?SBXSKSȩzȩE?Lȩ@?LILMRŚK ȩE?LȩKMLŚRŌKȩz ȩSLȩHŌNGCNP?Q?ȩLCNGCAGCĒ?K?GQȩ
B?SBXSKQȩNPGCIĒNGCEŌBŚ ȩTŚPĒMRGCQȩQ?TŌȩIPCBưRGCQRŌBŚ ȩ
4?BJưLGHŌQȩGPȩKGLŚR?QȩTGQNŌPưEŌQȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌQȩDŌXCQȩNP?Qư@?QȩSLȩGXQI?GBPMRQȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌQȩDŌXCQȩ
LMPGQCQȩNPMACQQ
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 1 KREDƯTIESTŋDES PIENŋKUMI
KredưtiestŌdes NieLŌkSKi
aȩ GXQLGCERȩIMKCPAQ?@GCBPư@?GȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩNŚAȩQ?TJ?GAưEGȩQ?ŽCKR?ȩIMKCPAQ?@GCBPư@?Qȩ
CGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩB?SBXSK?ȩNGCNP?QưHSK? ȩLMQJŚBXMRȩlưgSKSȩT?GȩTGCLIŌPĒMR?QȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩE?BưHSKŌȩ
GCQLGCBXMRȩN?P?IQRưRSȩaNlieAiLŌHSKS
aȩ sLiegt iLDorKŌAiHS saTieK klieLtieK Nar NriekĒNiegŌdes NieteikĒaLŌs kŌrtưbS lưgSKS slŚgĒaLas
terKiŽieK eiro baLkLoĒS SL KoLŚtS saŽeKĒaLS tostarN Nar iesNŚHaKieK ieNakoHSKa staLdartieK SL
koKNlektŌAiHŌK kŌ arư iLDorKŌAiHS Nar LatTiHas BaLkas NilLTarotaHŌK NersoLŌK kSrŌK ir tiesưbas Teikt
NŌrbaSdes

 2 KOMERCSABIEDRƯBAS PIENŋKUMI
1ȩ 1?TJ?GAưEGȩGLDMPKŚRȩIPCBưRGCQRŌBGȩN?PȩLCNGCAGCĒ?KMȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩB?SBXSKS ȩGCQLGCBXMRȩ
IPCBưRGCQRŌBŚȩB?SBXSK?ȩNGCNP?QưHSKSȩN?ȩLMKGLŌJGCK
2ȩ ,MQJŚERȩJưESKSȩT?GȩGCQLGCERȩN?P?IQRưRSȩ?NJGCAGLŌHSKSȩN?PȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩNGCNP?QưR?HŌKȩCGPMȩ@?LILMRŚKȩSLȩ
KMLŚRŌK
3ȩ ,CJ?GQRȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌQȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?Qȩ?NEPMXư@ŌȩNGPKQȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩ
NJIQR ȩ00 00 ȩ
ȩ %J?@ŌRȩLMȩIPCBưRGCQRŌBŚKȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌQȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩBPMĒŌȩTGCRŌ ȩR ȩG ȩEJ?@ŌR?TŌȩT?Gȩ
QCGDŌ ȩ?RQCTGĒŰGȩLMȩAGRŌKȩ?NEPMXư@ŌȩCQMĒ?HŌKȩCGPMȩ@?LILMRŚKȩSLȩKMLŚRŌK ȩJ?GȩLMTŚPQRSȩRMȩNPGCIĒJ?GAưESȩJ?GĒ?LSȩ
?NEPMXư@Ō ȩ
ȩ 4CGIRȩBPMĒư@?QȩN?QŌISKSQ ȩJ?GȩLMTŚPQRSȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRMȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩ@MHŌCHS ȩXŌBXư@S ȩ
J?SNưĒ?LSȩT?GȩHC@IŌBSȩAGRSȩGCKCQJSȩRMȩNPGCIĒJ?GAưE?GȩLMLŌIĒ?L?Gȩ?NEPMXư@Ō
ȩ Rŵ?SRȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩNGJLT?PMRŌKȩNCPQMLŌK ȩSXPŌBMRȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩNGJLT?PSȩIMNŌȩ?PȩNCPQMLSȩ?NJGCAGLMĒSȩ
BMISKCLRS ȩTCGIRȩNŌP@?SBGȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRMȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩEJ?@ŌĒ?L?QȩTGCRŌQ ȩJ?Gȩ
NŌPJGCAGLŌRMQȩN?PȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRMȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩCQ?Kư@SȩSLȩ?R@GJQRư@SȩEJ?@ŌĒ?L?QȩSLȩ
SXQI?GRCQȩNP?Qư@ŌK ȩ*?GȩNŌPJGCAGLŌRMQȩN?PȩNGJLT?PMRMȩNCPQMLSȩRGCQư@ŌKȩTCGIRȩNŌP@?SBG ȩIMKCPAQ?@GCBPư@?ȩT?Pȩ
Q?XGLŌRGCQȩ?PȩQ?TSȩIPCBưRGCQRŌBG ȩ
ȩ 3XŽCKRGCQȩNGJLSȩPGQISȩSLȩ?R@GJBư@SȩN?PȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKR?HŌKȩCGPMȩ@?LILMRŚK ȩK?IQŌHMRȩJưESKQMBSȩN?Pȩ
NP?Qư@SȩLCGCTŚPMĒ?LSȩ10Ϥȩ?NKŚPŌȩLMȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩGXQLGCERŌQȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩQSKK?Qȩ*?RTGH?Qȩ
?LI?G
ȩ 'LDMPKŚRȩ*?RTGH?Qȩ ?LISȩN?Pȩ?NEPMXư@ŌȩLMLŌISĒMȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩB?SBXSKSȩN?ȩRŌJPSLGȩ0220ȩ
T?GȩC N?QRSȩA?QF@?LI JTȩLCI?TŚHMRGCQ ȩ@CRȩLCȩTŚJŌIȩIŌȩLŌI?KŌQȩB?P@BGCL?QȩJ?GIŌ ȩH?ȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌQȩ
CGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩGPȩLMLŌISĒ?Qȩ?NEPMXư@ŌȩNGPKQȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩNJIQR ȩ00 00
PriekĒNiegŌdŚ saŽeKto eiro baLkLoĒS SL KoLŚtS SXskaite
1ȩ JưBXȩ2013 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PGKȩGCQI?GRMRȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌQȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩSXQI?GR?ȩ
ŌPNSQ@GJ?LAŚȩ?RQCTGĒŰGȩLMȩNŌPŚHŌKȩIMKCPAQ?@GCBPư@?QȩI?QŚȩSXQI?GRưR?HŌKȩCGPMȩ@?LILMRŚKȩSLȩKMLŚRŌK
2ȩ 201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPưȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌQȩCGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩSXQI?GR?ȩIŌȩ?IRưTSȩ
IMKCPAQ?@GCBPư@?QȩI?QŚ ȩ?RRGCAưEGȩIPCBGRŚHMRȩIMKCPAQ?@GCBPư@?QȩLMPŚŰGLSȩIMLRSȩIPCBưRGCQRŌBŚȩH?ȩIPCBưRGCQRŌBCȩ
KGLŚRMȩIMLRSȩBC@CRŚȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPưȩT?GȩQ?GQRư@?QȩNPCRȩIPCBưRGCQRŌBGȩH?ȩIPCBưRGCQRŌBCȩKGLŚRMȩIMLRSȩ
BC@CRŚȩNŚAȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?
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 3 PRIEKŠPIEGŋDES OTRŋS Fŋ8ES NORISE
.PGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌȩDŌXCȩRGCIȩTCGIR?ȩSXȩIPCBưRGCQRŌBCQȩQ?E?R?TMR?ȩJưESK?ȩN?K?R?ȩT?GȩTGCLIŌPĒMR?QȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩ
E?BưHSKŌȩzȩSXȩ?NJGCAGLŌHSK?ȩN?K?R? ȩGCQLGCBXMRȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩCGPMȩ@?LILMĒSȩSLȩKMLŚRSȩB?SBXSK?ȩ
NGCNP?QưHSKSȩN?ȩLMKGLŌJGCKȩIPCBưRGCQRŌBCQȩLMRCGIRŌȩRCPKGŽŌ ȩ
#GPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩT?PȩQŌIRȩQ?ŽCKRȩLCȩŌRPŌIȩIŌȩLMȩ2013 ȩE?B?ȩ10 ȩBCACK@P? ȩIMKCPAQ?@GCBPư@?Gȩ
Q?QI?ŽMHMRȩ?PȩIPCBưRGCQRŌBGȩQ?ŽCKĒ?L?QȩJ?GIS ȩ*ưESKSQȩN?PȩNPGCIĒNGCEŌBGȩ?PȩIMKCPA@?LISȩT?PȩQJŚERȩHC@ISPŌȩJ?GIŌ ȩ
R?ŖSȩQ?ŽCKRȩNPGCIĒNGCEŌBCQȩJưBXCIŵSQȩzȩLCȩŌRPŌIȩN?Pȩ2013 ȩE?B?ȩ10 ȩBCACK@PG
+?XŌKȩSLȩTGBŚHŌKȩIMKCPAQ?@GCBPư@ŌK ȩISPSȩB?P@GLGCISȩQI?GRQȩGPȩK?XŌIQȩN?Pȩ10ȩSLȩE?B?ȩ?NEPMXưHSKQȩT?Gȩ
@GJ?LACQȩ?IRưTSȩ?NKŚPQȩLCNŌPQLGCBXȩ2ȩKGJHMLSQȩCGPMȩ?R@GJQRMĒGȩ#GPMN?Qȩ1?TGCLư@?Qȩ.?BMKCQȩ2003 ȩE?B?ȩ
 ȩK?GH?ȩGCRCGISK?Kȩ2003 31 #)ȩN?PȩKGIPMSXŽŚKSKS ȩK?XMȩSLȩTGBŚHMȩSXŽŚKSKSȩBCDGLưAGHS ȩRGCIȩNGCBŌTŌR?ȩ
TGCLIŌPĒMR?ȩNPGCIĒNGCEŌBC
VieLkŌrĒotas NriekĒNiegŌdes NriLAiNi
1ȩ RGCIȩTCGIR?ȩSXȩIMKCPAQ?@GCBPư@?QȩN?P?IQRưR?ȩ?NJGCAGLŌHSK?ȩN?K?R?ȩ?GXNGJB?ȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩQ?E?R?TMRSȩ
RGNTCGB?ȩTCGBJ?NSȩ
2ȩ K?IQGKŌJŌȩNGCNP?QŌKŌȩQSKK?ȩGPȩ10ȩ000ȩCGPM
3ȩ CGPMȩ@?LILMRCQȩSLȩKMLŚR?QȩT?PȩQ?ŽCKRȩLCȩŌRPŌIȩIŌȩLMȩ2013 ȩE?B?ȩ2 ȩBCACK@P?
ȩ TGCLIŌPĒMRŌȩNPGCIĒNGCEŌBŚȩQ?ŽCKRŌȩCGPMȩ?NKŚP?ȩQSKK?QȩCITGT?JCLRQȩJ?RMQȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩ
0 020ȩJ?RGȩN?Pȩ1ȩCGPMȩRGCIȩ@JMŰŚRQȩIMKCPAQ?@GCBPư@?QȩLMPŚŰGLSȩIMLRŌȩIPCBưRGCQRŌBŚ ȩLMBG@GLMRȩDGL?LĒSȩŰưJS ȩ
SLȩQSKK?ȩLMŽCKR?ȩBC@CRŚR?ȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPư
.PGCIĒNGCEŌBCQȩMRPŌQȩDŌXCQȩGCRT?PMQȩIMKCPAQ?@GCBPư@ŌKȩN?NGJBSQȩ?RQCTGĒŰSȩLMKGLŌJTŚPRư@SȩKMLŚRSȩQ?ŽCKĒ?L?Gȩ
RGCIȩNGCBŌTŌR?ȩGCQNŚH?ȩQ?ŽCKRȩ?Pưȩ*?RTGH?Qȩ ?LI?QȩQ?Q?GŽMRSQȩKMLŚRSȩQŌISKIMKNJCIRSQȩ200ȩCGPMȩTŚPRư@Ō ȩ+MLŚRSȩ
LMKGLŌJTŚPRư@SȩQ?B?JưHSKQȩLMPŌBưRQȩ1 ȩR?@SJŌ
1 tabSla MoLŚtS sŌkSKkoKNlekta sadalưHSKs LoKiLŌlos

MoLŚtS
LoKiLŌlTŚrtưba

MoLŚtS skaits rSllưtư
gab 

RSllưĒS skaits
gab 

2ȩCGPM
1ȩCGPM
0ȩCGPMȩACLRS
20ȩCGPMȩACLRS
10ȩCGPMȩACLRS
ȩCGPMȩACLRG
2ȩCGPMȩACLRG
1ȩCGPMȩACLRQ
)-.ŋ

2
2
0
0
0
0
0
0
320

1
3
2
2
2
3
2
3
1

MoLŚtS skaits koNŌ
KoNŚHŌ
gab 
LoKiLŌlTŚrtưba EUR
2

0
0
0
10
100
10
0

0 00
 00
0 00
1 00
 00
 0
2 00
1 0
200 00

)PCBưRGCQRŌBCQȩQ?TGCKȩIJGCLRGCKȩT?PȩIMKNJCIRŚRȩSLȩNGCBŌTŌRȩ?PưȩAGRSȩTCGBSȩSLȩTŚPRư@?QȩQŌISKIMKNJCIRSQ ȩ
I?QȩQ?QRŌTȩLMȩB?ēŌB?QȩLMKGLŌJTŚPRư@?QȩKMLŚRSȩPSJJưĒGCK ȩ'LDMPKŌAGHSȩN?PȩGCQNŚH?KGCKȩGCQ?GŽMHSKGCKȩ
IMKCPAQ?@GCBPư@?QȩNGCNP?Q?ȩQ?TŌȩIPCBưRGCQRŌBŚ
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. !ŊVANU (ARŠU !E$VIE)AS U7PI)!ES
STA I'U VIENNO)Ƙ(A *A(SŊ'U*A
(ARŠU U. . VIENNO)Ƙ(A *A(SŊ'U*A
INSTRU*ENTU EIRO IEVIEŠANAS VA!)ƮNI'AS
UXŽŚKŚHieK Loderưga iLDorKŌAiHa
kas HŌŽeK TŚrŌ NŌreHot SX eiro
3XŽŚKŚHGCKȩL?TȩHŌNŌPBPSIŌȩJ?RSȩBŌT?LSȩI?PRCQ ȩRŌQȩQ?EJ?@ŌȩQ?TSȩRSPNGLŌKư@S ȩ
3XȩN?NưP?ȩBŌT?LSȩI?PRCQȩL?TȩM@JGEŌRGȩHŌLMPŌB?ȩJ?RGȩSLȩCGPM ȩ
(?ȩR?QȩRGIQȩLMPŌBưRQ ȩRGIQȩGCTŚPMR?ȩ#GPMN?Qȩ)MKGQGH?QȩPCIMKCLBŌAGH?ȩSLȩ?RTGCEJMRQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩNPMACQQ

4?BJưLGHSȩGXQRPŌBCQȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩ#')*ȩLMRCGIRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRSȩ
NGCJŌEMĒ?LSȩCGPMȩT?JƚR?G ȩ4?BJưLGHŌQȩRGCIȩKGLŚRGȩQNCAGŌJGCȩNPGLAGNG ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩ
GLQRPSKCLRGCK
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ1 ȩN?LR?ȩȩNSLIR?KȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRQȩGPȩNCPQML?JGXŚR?ȩGCPưACȩT?GȩNPMACBƚPSȩ
IMNSKQ ȩISPSȩK?IQŌHSKSȩN?I?JNMHSKSȩGXK?LRMRŌHQȩGXK?LRM ȩJ?GȩGCPMQGLŌRSȩK?IQŌHSKS ȩ@CRȩISPSȩNPCACQȩT?Gȩ
N?I?JNMHSK?ȩNGPIĒ?L?GȩGXK?LRMȩRGI?GȩRŌȩGXJ?GBŚH?ȩ?RP?Ē?LŌQȩTGCRŌȩRCJNŌQȩT?Gȩ?R@GJQRMĒGȩJưESK?Kȩ?PȩGXJ?GBŚHSȩzȩȩ
?PưȩGCPM@CēMRŌȩN?I?JNMHSKSȩQLGCBXŚHSȩRưIJŌȩT?Gȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩGCPM@CēMRSȩNPCŖSȩT?GȩN?I?JNMHSKSȩIJŌQRS ȩ
.P?IQŚȩ?PȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRSȩJGCJŌIMRGCQȩRGCIȩQ?NP?QR?QȩRGPEMRŌHSȩGXBMRŌQȩBŌT?LSȩI?PRCQ ȩBCETGCJ?Qȩ
SXNGJBCQȩQR?AGHSȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩI?PRCQȩSLȩAGRSȩTCGBSȩTGCLLMJƚI?ȩHC@ȩTGCL?ȩGXBCTŚH?ȩGLQRPSKCLRG ȩ

 1 ELEKTRONISKŋ FORMŋTA VIENNOLƙKA MAKSŋJUMA
INSTRUMENTU PIELŋGOŠANA EIRO VALƙTAI
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ10 ȩN?LR?ȩ1ȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?K ȩQŌIMRGCQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?G ȩCJCIRPMLGQI?HŌȩDMPKŌRŌȩJ?RMQȩGXBMRŌQȩ
BŌT?LSȩI?PRCQ ȩBCETGCJ?QȩSXNGJBCQȩQR?AGHSȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩI?PRCQȩSLȩAGRGȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRGȩ
RGCIȩIMLTCPRŚRGȩCGPM ȩQ?EJ?@ŌHMRȩSLGIŌJMȩGBCLRGDGI?RMPSȩLCK?GLưES
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ11 ȩN?LR?ȩ2ȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?KȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRMQ ȩISPMQȩJưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCL?GȩRGI?ȩGXK?LRMRGȩJ?RG ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩRGCIȩJGCRMRGȩCGPM
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 2 PAPƯRA FORMŋTA VIENNOLƙKA MAKSŋJUMA
INSTRUMENTU PIELŋGOŠANA EIRO VALƙTAI
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ1 ȩN?LR?ȩ2ȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?KȩBŌT?LSȩI?PRCȩSLȩAGRQȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRQ ȩSXȩISP?ȩGPȩ
?RRŚJMR?ȩLMKGLŌJTŚPRư@? ȩI?QȩGXRCGIR?ȩJ?RMQȩT?GȩI?QȩGXRCGIR?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩGPȩBCPưEQȩ
JưBXȩR?KȩLMRCGIRŌȩRCPKGŽ?ȩ@CGEŌK ȩ*ưBXȩ?PȩRMȩĒŌBSȩBŌT?LSȩI?PĒSȩSLȩAGRSȩTGCLLMJƚI?ȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLRSȩ
?RIŌPRMR?ȩGXBMĒ?L?ȩT?GȩNŌPBPSIŌĒ?L?ȩQ?GQRư@Ōȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LSȩL?TȩLCNGCAGCĒ?K?
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ ȩN?LR?ȩ1ȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?KȩQSKK?Q ȩI?QȩGPȩLMPŌBưR?QȩSXȩK?IQŌHSK?ȩGLQRPSKCLR?ȩJ?RMQ ȩ?PȩCGPMȩ
GCTGCĒ?L?QȩBGCLSȩGPȩSXQI?RŌK?QȩN?PȩQSKKŌKȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQS
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9. PAST*AR(U EIRO IEVIEŠANAS VA!)ƮNI'AS
Noderưga iLDorKŌAiHa SXŽŚKŚHieK Nar NastKarkŌKÅ
*?RSȩLMKGLŌJSȩN?QRK?PI?QȩGPȩBCPưE?QȩJưBXȩ201 ȩE?B?ȩ31 ȩBCACK@PGKÅ
.?QRK?PI?Qȩ?PȩLMKGLŌJSȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPMȩGPȩBCPưE?Qȩ@CXȩRCPKGŽ?ȩGCPM@CēMHSK?

4?BJưLGHSȩGXQRPŌBCQȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩ#')*ȩLMRCGIRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩN?QRK?PISȩNGCJŌEMĒ?LSȩCGPMȩT?JƚR?G ȩ
4?BJưLGHŌQȩRGCIȩKGLŚRGȩTGQNŌPưEGCȩNPGLAGNGȩSLȩQNCAGŌJGCȩNPGLAGNG ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩN?QRK?PIŌK
R@GJQRMĒGȩ.?QR?ȩJGISK?ȩ1 ȩN?LR?ȩ2ȩNSLIRŌȩLMRCGIR?H?KȩN?QRK?PI?ȩGPȩSXJưKŚH?K?ȩLMRCGIR?ȩLMKGLŌJ?ȩN?QR?ȩ
?NK?IQ?QȩXưKC ȩI?Qȩ?NJGCAGL?ȩQ?K?IQSȩN?PȩRP?BGAGMLŌJGCKȩN?QR?ȩN?I?JNMHSKGCK
4?BJưLGHŌQȩRGCIȩGCIŵ?SR?ȩNP?IRGQIŌȩGLDMPKŌAGH?ȩN?PȩT?JQRQȩ?IAGHSȩQ?@GCBPư@?Qȩ-BUWJKBT1BTUTȩRSPNKŌIȩzȩ-BUWJKBT1BTUTȩ
GXBMR?HŌKȩN?QRK?PIŌKȩSLȩAGRŌKȩN?QR?ȩXưKŚK
-BUWJKBT1BTUTȩLMBPMĒGLŌQȩB?RSȩLCNŌPRP?SIRư@SȩSLȩIMLTCPRŌAGH?QȩNPMACQ?ȩGXQCIMH?Kư@S ȩ

 1 PASTMARKU UN CITU PASTA APMAKSAS 8ƯMJU
PIELŋGOŠANA EIRO VALƙTAI
R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ1 ȩN?LR?ȩNGPK?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?KȩN?QRK?PI?QȩSLȩAGR?QȩN?QR?ȩ?NK?IQ?QȩXưKCQȩ?PȩLMKGLŌJTŚPRư@S ȩI?Qȩ
GXRCGIR?ȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩGPȩGXK?LRMH?K?Qȩ?PưȩNŚAȩN?P?JŚJŌQȩ?RQNMESŵMĒ?L?QȩNCPGMB?ȩ@CGEŌK ȩR ȩG ȩLCGCPM@CēMRSȩJ?GIS
ȩ
.?QRK?PI?QȩSLȩAGR?QȩN?QR?ȩ?NK?IQ?QȩXưKCQȩ?PȩLMKGLŌJTŚPRư@S ȩI?QȩGXRCGIR?ȩRGI?GȩJ?RMQ ȩGPȩGXK?LRMH?K?QȩN?QR?ȩ
N?I?JNMHSKSȩQ?K?IQ?Gȩ12ȩKŚLCĒSQ ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS
'CNPGCIĒKGLŚR?GQȩRGCIȩ?RRGCAGLŌRQȩ?PưȩSXȩN?QRK?PI?Qȩ?RRŚJŌȩLMPŌBŌKMȩLMKGLŌJSȩSXȩRGNMEPŌDGQIGȩGCQNGCQRŌKȩ
?NJMIQLŚKȩSLȩN?QRI?PRŚK

 2 PASTMARKAS UN CITAS PASTA APMAKSAS 8ƯMES
CENU PARALřLŋS ATSPOGUŴOŠANAS PERIODŋ
1ŌIMRȩ?Pȩ2013 ȩE?B?ȩ1 ȩMIRM@PG ȩRGIQȩGXBMR?QȩN?QRK?PI?Qȩ?PȩN?P?JŚJMȩACLSȩ?RQNMESŵMHSKSȩJ?RMQȩSLȩCGPM ȩ.?RJ?@?Lȩ
1 ȩMIRM@PưȩL?TȩN?PCBXŚRQȩLCTGCLQȩN?QRK?PISȩGXBCTSKQ ȩR?ŖSȩNGPKŌȩN?QRK?PISȩQŚPGH?ȩ?PȩN?P?JŚJMȩLMKGLŌJSȩRGI?ȩ
GXBMR?ȩH?Sȩ2013 ȩE?B?ȩ30 ȩH?LTŌPư
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10. VA!)ƮNI'AS PAŠVA)!ƮŊ* PŊRE'AS
PERIO!Ŋ NO )ATIE* U7 EIRO
Šư sadaŵa LeattieAas SX SXŽŚKŚHieKÅ
ILDorKŌAiHa NSbliskaHaK sektoraK tostarN
NaĒTaldưbŌK kas LaT HŌdara NŌreHot SX eiroÅ
(?ȩEPMXưHSKMQȩQ?GQRMĒ?HMQȩLMRCGISKMQȩLCRGIQȩK?GLưRQȩN?ĒT?JBư@?QȩRGCQư@Sȩ?IR?ȩQ?RSPQ ȩ@CRȩRGCȩNŚAȩ@ƚRư@?Qȩ@ƚQȩ
RCFLGQIGȩEPMXưHSKG ȩĒŌBGCKȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưHSKGCKȩLaT obligŌtiȩHŌNGCTGCLMȩN?QI?GBPMHSK?ȩP?IQRQ
.S@JGQI?H?KȩQCIRMP?KȩRMQR?PNȩN?ĒT?JBư@ŌK ȩI?QȩE?B?ȩNŌPQI?RSQȩQ?E?R?TMȩ?R@GJQRMĒGȩ*GISK?ȩN?Pȩ@SBēCRSȩ
SLȩDGL?LĒSȩT?Bư@Sȩ30 ȩN?LR?ȩNGPK?H?GȩB?ŵ?GȩSLȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩLMRCGISKGCKȩ(BEBQÀSTLBUB
TBHBUBWPĠBOBTLÀSUêCB ȩNGPK?HŌȩE?B?ȩNŌPQI?RŌ ȩI?QȩQ?E?R?TMRQȩCGPM ȩQ?JưBXGLŌKMȩPŌBưRŌHSȩSXȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKSȩ
IMLTCPRŌAGHSȩC NŌPQI?RMQȩLMBPMĒGLŌQȩ4?JQRQȩI?QC
ȩ
1ưIŌIQȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩSLȩNŌPQI?RSȩQ?E?R?TMĒ?L?QȩNPMACQ?ȩGXIJŌQRQȩNŌPCH?QȩNCPGMBŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩGPȩ
NGCCH?KQȩ4?JQRQȩI?QCQȩQ?E?R?TMR?HŌȩNPCXCLRŌAGHŌȩ(SÀNBUWFEêCBTV[TLBJUFQÀSFKBTQFSJPEÀOPMBUJFNV[FVSP ȩI?Qȩ
NS@JGAŚR?ȩ4?JQRQȩI?QCQȩKŌH?QJ?NŌȩFRRN UUU I?QC EMT JT J SXQI?GRC 13 ȩ
,CISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌĒ?L?QȩN?XGŽMHSKŌȩL?TȩM@JGEŌR?ȩNP?Qư@?ȩLMPŌBưRȩE?LȩJ?RSQ ȩE?LȩCGPM ȩ

4?BJưLGHSȩGXQRPŌBCQȩKŚPŰGQȩGPȩGXQI?GBPMRȩ#')*ȩLMRCGIRMȩPCESJŚHSKSȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩN?ĒT?JBư@ŌQȩTCGA?K?HGCKȩB?P@GCKȩ
Q?GQRư@Ōȩ?PȩNŌPCHSȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPM ȩ4?BJưLGHŌQȩRGCIȩKGLŚR?ȩTGQNŌPưEŌȩGLDMPKŌAGH?ȩSLȩQNCAGŌJŌȩGLDMPKŌAGH? ȩI?Qȩ
?RRGCA?QȩRGCĒGȩSXȩN?ĒT?JBư@SȩGLQRGRƚAGHSȩHMKS
'LDMPKŌAGH? ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩTGQŌKȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩNPMACQŌȩGCQ?GQRưR?HŌKȩNSQŚK ȩGPȩTGQNŌPưEGCȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNG ȩ
I?QȩGXPGCRȩE?LȩLMȩ#')* ȩE?Lȩ#GPMN?Qȩ1?TGCLư@?QȩRGCQư@SȩPCESJŚHSK? ȩ
'LDMPKŌAGH? ȩI?Qȩ?RRGCA?QȩSXȩN?ĒT?JBư@SȩGLQRGRƚAGHSȩHMKS ȩGPȩQ?GQRưR?ȩ?P ȩNGPKIŌPR ȩN?ĒT?JBư@SȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩ
Q?IŌPRMĒ?LSȩCGPMȩT?JƚR?G ȩMRPIŌPR ȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRGȩN?ĒT?JBư@SȩGLQRGRƚAGHŌ ȩRPCĒIŌPR ȩN?ĒT?JBư@SȩDGL?LĒSȩHMK?Qȩ
QNCAGDGQIGCKȩH?SRŌHSKGCK ȩNGCKŚP?K ȩN?ĒT?JBư@Sȩ@SBēCR?ȩGXQRPŌBŌĒ?L?Q ȩN?ĒT?JBư@SȩNS@JGQIŌȩNŌPQI?R? ȩDGIQŚRMȩ
SLȩK?GLưEMȩJGIKHSȩH?SRŌHSKG ȩNŌPCHŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPM ȩACRSPRIŌPR ȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩ?NPŚŰGLŌĒ?LS ȩ
NŌPPŚŰGLŌĒ?LS ȩK?IQŌĒ?LSȩS ȩA ȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSKSȩHMK?QȩH?SRŌHSKGCK ȩNGCIRIŌPR ȩGLDMPKŌAGH?QȩQGQRŚKSȩ
NGCJŌEMĒ?L?QȩJ?GI?ȩEP?DGIS

67

vadlīnijas

Lasiet žurnālu pilnā apjomā www.tirgotajs.lv

10 1 PAŠVALDƯBU TIESƯBU AKTU UN CITU LřMUMU
PIELŋGOŠANA EIRO
RRGCAư@ŌȩSXȩRGCKȩN?ĒT?JBư@?QȩNGCŽCKR?HGCKȩJŚKSKGCK ȩI?QȩL?TȩQ?GQRMĒGCȩLMRCGISKG ȩGPȩNGCKŚPMH?K?ȩ#')*ȩ ȩN?LR?ȩ
NGPKŌȩSLȩMRPŌȩB?ŵ? ȩIŌȩ?Pưȩ31 ȩN?LRQ ȩNPMRG ȩ?RQ?SACQȩSXȩJ?RGCKȩRGCQGQI?HMQȩGLQRPSKCLRMQ ȩI?QȩN?QRŌTȩBGCLŌȩNGPKQȩ
CGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩir SXskatŌKas Nar atsaSAŚK SX eiro ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩ
NŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩ ȩN?LRŌȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ ȩ1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩJ?RMQȩGXRCGIRSȩ
GCQŌIRM ȩ@CRȩLCN?@CGERMȩRGCQGQIMȩGLQRPSKCLRSȩIMNQSKKSȩIMLTCPRŚȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩ
 ȩN?LRŌȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ
2GCQư@Sȩ?IR?ȩEPMXưHSKGȩGPȩTGPXŌKGȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ#')*ȩ31 ȩN?LR?ȩACRSPR?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIRMȩIŌPRư@S ȩH?ȩRGCIȩEPMXưR?QȩRGI?GȩRŌQȩ
RGCQư@SȩLMPK?QȩSLȩRGIȩJGCJŌȩKŚPŌ ȩAGIȩR?QȩLCNGCAGCĒ?KQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?G
.?ĒT?JBư@?QȩBMKCȩGXQRPŌBŌȩCGPMȩGCTGCĒ?L?GȩLCNGCAGCĒ?KMQȩN?ĒT?JBư@SȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưHSKSȩNPMHCIRSQȩ
?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ31 ȩN?LRŌȩLMRCGIR?H?GȩIŌPRư@?GȩSLȩ?PȩRŌBSȩ?NPŚŰGLS ȩJ?GȩRGCȩT?PŚRSȩQRŌRGCQȩQNŚIŌȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Qȩ
BGCLSȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG
żCKMRȩTŚPŌ ȩI?ȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưĒ?L?QȩNPMACQQȩ@ƚQȩQRP?SHĒȩSLȩNP?QưQȩN?ĒT?JBư@?Qȩ
?BKGLGQRP?RưTMȩPCQSPQSȩN?NGJBSȩLMQJMBXGȩ2013 ȩE?BŌ ȩHMȩ@ƚQȩHŌGXB?P?ȩEPMXưHSKGȩT?GPŌIMQȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒ?HMQȩ
LMRCGISKMQ ȩIŌȩ?PưȩRM ȩI?ȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưHSKSȩQ?E?R?TMĒ?L?Gȩ@ƚQȩK?XŌIȩJ?GI? ȩQCTGĒŰG ȩH?ȩLMRCGISKSȩ
EPMXưĒ?L?Gȩ@ƚQȩHŌXGL?ȩMDGAGŌJ?GQȩNŌPCH?QȩISPQQ ȩR ȩG ȩ?NRSTCLGȩNSQE?BQ ȩ@CRȩEPMXưHSKGȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒ?HMQȩ
LMRCGISKMQȩNŚAȩ@ƚRư@?Qȩ@ƚQȩPCB?IAGMLŌJG ȩGPȩGCPMQGLŌKQȩĒŌBSQȩEPMXưHSKSQȩQ?GQRMĒ?HMQȩLMRCGISKMQȩ?NQRGNPGLŌRȩTGCLŌȩ
N?ĒT?JBư@?QȩBMKCQȩQŚBŚ ȩ
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,CȩTŚJŌIȩIŌȩdiTSs KŚLeĒSs NirKs eiro ieTieĒaLas dieLasȩN?ĒT?JBư@?QȩBMKCȩ?NQRGNPGL?ȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩ
EPMXưHSKSȩNPMHCIRSQ ȩISPGȩGPȩQ?GQRưRGȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LSȩSLȩISPMQȩLaT HŌXiLa oDiAiŌlais NŌreHas kSrss
Đ?HŌȩI?RCEMPGHŌȩGCRGJNQRȩRGCȩN?ĒT?JBư@SȩQ?GQRMĒGCȩLMRCGISKG ȩISPSȩPCESJŚHSKQȩLCQ?RSPȩQI?GRJGQIGȩGXRCGIR?QȩL?SB?Qȩ
TGCLư@?QȩJ?RMQ ȩ@CRȩEP?K?RGQIGȩQ?RSPȩL?AGMLŌJŌQȩT?JƚR?QȩLMQ?SISKS

10 1 2

KUR Jŋ8INA OFICIŋLAIS PŋREJAS KURSS

,CȩTŚJŌIȩIŌȩTieLS KŚLesi NirKs eiro ieTieĒaLas dieLasȩN?ĒT?JBư@?QȩBMKCȩ?NQRGNPGL?ȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩ
EPMXưHSKSȩNPMHCIRSQ ȩISPGȩGPȩQ?GQRưRGȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LSȩSLȩISPSȩEPMXưHSKSȩQ?E?R?TMĒ?L?Gȩir HŌXiLa oDiAiŌlais
NŌreHas kSrss
Đ?HŌȩI?RCEMPGHŌȩGCRGJNQRȩRGCȩN?ĒT?JBư@SȩQ?GQRMĒGCȩLMRCGISKG ȩISPSȩPCESJŚHSKQȩQ?RSPȩQI?GRJGQIGȩGXRCGIR?QȩL?SB?Qȩ
TGCLư@?QȩJ?RMQ ȩNGCKŚP?K
aȩ Q?GQRMĒGCȩLMRCGISKGȩN?PȩQMAGŌJGCKȩN?@?JQRGCK
aȩ JGCJŌIŌȩB?ŵ?ȩSXȩJGISK?ȩ1BSQBĠWBMEêCÀNȩ3 ȩN?LR?ȩNGPKŌQȩB?ŵ?QȩN?K?R?ȩGXBMRMȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKS
aȩ Q?GQRMĒGCȩLMRCGISKGȩN?PȩN?ĒT?JBư@Sȩ?ŨCLRƚPSȩK?IQ?QȩN?I?JNMHSKSȩACLPŌēGCK
aȩ Q?GQRMĒGCȩLMRCGISKGȩN?PȩN?ĒT?JBư@?QȩLMBCTŌK
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10 1 3 PASKAIDROJUMA RAKSTA PIEVIENOŠANA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
żCKMRȩTŚPŌ ȩI?ȩ?PȩĒGCKȩEPMXưHSKGCKȩQ?GQRMĒ?HMQȩLMRCGISKMQȩLCRGIQȩK?GLưRQȩN?ĒT?JBư@?QȩRGCQư@Sȩ?IR?ȩQ?RSPQ ȩ
@CRȩRGCȩNŚAȩ@ƚRư@?Qȩ@ƚQȩRCFLGQIGȩEPMXưHSKG ȩĒŌBGCKȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưHSKGCKȩLaT obligŌtiȩHŌNGCTGCLMȩ
N?QI?GBPMHSK?ȩP?IQRQ
Đ?HŌȩE?BưHSKŌȩN?ĒT?JBư@ŌKȩGPȩ?RQRŌH?K?ȩ@PưT?ȩGXTŚJCȩN?PȩN?QI?GBPMHSK?ȩP?IQR?ȩNGCTGCLMĒ?LSȩT?GȩLCNGCTGCLMĒ?LS ȩ
RRGCAưEG ȩH?ȩIŌB?ȩN?ĒT?JBư@?ȩTŚJŚQGCQȩQLGCERȩưQSȩNPMHCIR?ȩQ?RSP?ȩGXIJŌQRS ȩNPMHCIR?ȩLCNGCAGCĒ?Kư@?QȩN?K?RMHSKS ȩ
GLDMPKŌAGHSȩN?PȩNJŌLMRMȩNPMHCIR?ȩGCRCIKGȩSXȩN?ĒT?JBư@?Qȩ@SBēCRS ȩSXŽŚKŚHB?P@ư@?QȩTGBGȩN?ĒT?JBư@?QȩRCPGRMPGHŌ ȩ
?BKGLGQRP?RưT?HŌKȩNPMACBƚPŌKȩS ȩRKJ ȩH?SRŌHSKGCKȩQ?GQRư@Ōȩ?PȩTCGIR?HGCKȩEPMXưHSKGCKȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒ?HMQȩ
LMRCGISKMQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBŚŵ ȩĒŌBGCKȩQ?GQRMĒ?HGCKȩLMRCGISKGCKȩGPȩNGCTGCLMH?KQȩN?QI?GBPMHSK?ȩP?IQRQ ȩ
.?QI?GBPMHSK?ȩP?IQR?ȩ?LMRŌAGH?QȩNGCJGISKQȩGPȩHŌQ?E?R?TMȩLC?RI?PưEGȩLMȩRŌ ȩT?GȩN?ĒT?JBư@SȩQ?GQRMĒ?HGCKȩ
LMRCGISKGCKȩRGCIȩNGCTGCLMRQȩN?QI?GBPMHSK?ȩP?IQRQ ȩ1?E?R?TMHMRȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩEPMXưHSKSQ ȩRGCKȩLC?RI?PưEGȩ
LMȩRŌ ȩT?GȩRGCKȩRGCIȩNGCTGCLMRQȩN?QI?GBPMHSK?ȩP?IQRQ ȩHŌNGCTGCLMȩNGCJGISKQȩ.4&YDFMȩDMPKŌRŌ ȩISP?ȩN?P?SEQȩ
CJCIRPMLGQIGȩGPȩNGCCH?KQȩKŌH?QJ?N?QȩCGPM JTȩQ?B?ŵŌȩ4BJUFTȩIŌȩNGCJGISKQȩLMPK?RưTMȩ?IRSȩNGCJŌEMĒ?L?QȩT?BJưLGHŌK

10 1  INFORMřŠANAS PROCEDƙRA
,MȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩQNŚIŌȩQRŌĒ?LŌQȩBGCL?QȩBMKCȩLMBPMĒGL?ȩQ?GQRMĒMȩLMRCGISKSȩNGCCH?Kư@SȩBMKCQȩŚIŌȩSLȩ
N?E?QR?ȩT?GȩNGJQŚR?QȩNŌPT?JBŚQ ȩSLȩRGCȩGPȩNS@JGAŚH?KGȩN?ĒT?JBư@?QȩKŌH?QJ?NŌȩGLRCPLCRŌ ȩR@GJQRMĒGȩ#')*ȩ31 ȩN?LR?ȩ
ACRSPR?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIR?H?KȩQ?GQRMĒMQȩLMRCGISKSQȩNŚAȩRMȩN?P?IQRưĒ?L?QȩN?ĒT?JBư@?ȩRPGHSȩB?P@BGCLSȩJ?GIŌȩCJCIRPMLGQIGȩ
LMQƚR?ȩ4GBCQȩ?GXQ?PBXư@?QȩSLȩPCŨGMLŌJŌQȩ?RRưQRư@?QȩKGLGQRPGH?GȩSXȩC N?QR?ȩ?BPCQGȩGLDMT?P?K EMT JTȩXGLŌĒ?L?G
(?ȩQ?GQRMĒ?HMQȩLMRCGISKMQȩTGCLJ?GAưEGȩ?PȩCGPMȩRCFLGQI?HGCKȩEPMXưHSKGCKȩRGCIȩTCGIRGȩIŌBGȩN?NGJBSȩEPMXưHSKG ȩI?QȩGPȩ
Q?GQRưRGȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LS ȩNGCKŚP?K ȩK?GLưR?QȩQSKK?QȩLCȩRGI?GȩK?RCKŌRGQIG ȩ@CRȩ?PưȩLM?N?ŵMHMRȩGCBXưTMRŌHSȩŚPRư@?G ȩ
ĒMQȩEPMXưHSKSQȩT?PȩQ?QI?ŽMRȩ#')*ȩ31 ȩN?LR?ȩACRSPR?HŌȩB?ŵŌȩLMRCGIR?HŌȩIŌPRư@Ō ȩĐŌBSQȩEPMXưHSKSQȩN?ĒT?JBư@?ȩTCGA ȩ
ŽCKMRȩTŚPŌȩN?ĒT?JBư@?Qȩ@SBēCR?ȩGCQNŚH?QȩSLȩĒŌBSȩLMQ?AưHSKS
aȩ LM?N?ŵMĒ?L?GȩGCBXưTMRŌHSȩŚPRư@?GȩHŌ@ƚRȩN?PȩJ?@SȩGCBXưTMRŌHGCKȩTGQMQȩE?BưHSKMQ ȩGXŽCKMRȩE?BưHSKSQ ȩI?QȩGPȩQ?GQRưRGȩ
?PȩQMBSȩSXJGIĒ?LS ȩ1MBGCK ȩH?ȩN?ĒT?JBư@?ȩLCNGCKŚPMȩLMRCGIRMȩTGQNŌPŚHMȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩ
 ȩN?LR?K ȩRGCIȩNGCKŚPMRQȩNPCRŚHQȩCDCIRQȩzȩLM?N?ŵMĒ?L?ȩN?PȩQJGIRSȩRŌKȩNCPQMLŌK ȩISPŌKȩSXJGCIȩQMBS ȩ

10 2 GRŋMATVEDƯBAS U8SKAITE
.?ĒT?JBư@SȩGLQRGRƚAGHŌKȩN?NGJBSQȩ3 ȩLMB?ŵ?Qȩ7BEMêOJKÀNQBSHSÀNBUWFEêCBTV[TLBJUJQÀSFKBTQFSJPEÀOPMBUJFNV[
FJSPȩHŌŽCKȩTŚPŌȩTŚJȩB?ēGȩLMPŌBưHSKG
PSbliskaHaK sektoraK RMQR?PNȩN?ĒT?JBư@ŌKȩSLȩRMȩGCQRŌBŚK ȩI?QȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRGȩIŌPRMȩQ?QI?ŽŌȩ?P
+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩ+)ȩ200 ȩE?B?ȩ1 ȩBCACK@P?ȩLMRCGISKGCKȩ,P ȩ1ȩ,ÀSUêCB LÀEÀCVEĽFUBJFTUÀEFTLÀSUP
HSÀNBUWFEêCBTV[TLBJUJ ȩLMPK?RưTŌȩ?IR?ȩEPMXưHSKSȩNPMHCIRQȩN?PCBXȩN?NGJBGLŌRȩ+)ȩLMRCGISKSQȩ?P
200 ȩNSLIRSȩĒŌBŌȩPCB?IAGHŌ
´ SBēCR?ȩGCQRŌBCQȩNŚAȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?R?ȩGCQLGCEĒ?L?Qȩ?R@GJQRMĒGȩ@SBēCR?ȩSLȩDGL?LĒSȩHMK?QȩLMPK?RưT?HGCKȩ
?IRGCKȩIMPGŨŚȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLRSȩSLȩRMȩTCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@Sȩ?RJGISKSQȩ201 ȩE?B?ȩQŌISKŌȩN?Pȩ
QR?PNư@S ȩI?Q ȩIMLTCPRŚHMRȩJ?RSQȩSXȩFVSP ȩP?BSQGCQȩQR?PNȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩLMPŌBưR?HGCKȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLRSȩ
SLȩRMȩTCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@Sȩ?RJGISKGCKȩSLȩD?IRGQI?HGCKȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLRSȩSLȩRMȩTCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩ
TGCLư@Sȩ?RJGISKGCK ȩSLȩ?RXưQRȩLMȩFVSPȩGCTGCĒ?L?QȩEƚRMQȩDGL?LĒSȩGCŽŚKSKSQȩT?GȩGXBCTSKSQ ȩ*ưBXȩ201 ȩE?B?ȩ
31 ȩBCACK@PGKȩIMPCIAGH?QȩEPŌK?RMHSKSȩPCTCPQŚ }
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2 2 ȩ2 3ȩSLȩ2 ȩNSLIRSȩĒŌBŌȩPCB?IAGHŌ
´2 2ȩ)MLRŌȩ´10ȩ$GL?LĒSȩGCŽŚKSKGȩLMȩFVSPȩGCTGCĒ?L?Q}ȩSXQI?GR?ȩGCŽŚKSKSQȩLMȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLRSȩ?RJGISKSȩ
IMLTCPRŌAGH?Q ȩH?
aȩ 2 2ȩ1 ȩ@GJ?LACQȩ?IRưT?ȩIMLR?ȩ?RJGISKQ ȩI?QȩLMPŌBưRQȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩSLȩIMLTCPRŚRQȩFVSP ȩGPȩJGCJŌIQȩLCIŌȩRMȩ
TCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩD?IRGQI?GQȩ?RJGISKQȩFVSP
aȩ 2 2ȩ2 ȩ@GJ?LACQȩN?QưT?ȩIMLR?ȩ?RJGISKQ ȩI?QȩLMPŌBưRQȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩSLȩIMLTCPRŚRQȩFVSP ȩGPȩK?XŌIQȩLCIŌȩRMȩ
TCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩD?IRGQI?GQȩ?RJGISKQȩFVSP
aȩ 2 3ȩ)MLRMQȩ´10ȩ.ŌPŚHGCȩDGL?LĒSȩGCŽŚKSKG}ȩSLȩ´20ȩ.ŌPŚHGCȩDGL?LĒSȩGXBCTSKG}ȩSXQI?GR?ȩNŌPŚHMQȩGCNPGCIĒȩ
LCIJ?QGDGAŚRMQȩDGL?LĒSȩGCŽŚKSKSQȩT?GȩGXBCTSKSQ
2 ȩ)MLRŌȩ´20ȩ$GL?LĒSȩGXBCTSKGȩLMȩFVSPȩGCTGCĒ?L?Q}ȩSXQI?GR?ȩGXBCTSKSQȩLMȩEPŌK?RTCBư@?QȩIMLRSȩ?RJGISKSȩ
IMLTCPRŌAGH?Q ȩH?
aȩ 2 ȩ1 ȩ@GJ?LACQȩ?IRưT?ȩIMLR?ȩ?RJGISKQ ȩI?QȩLMPŌBưRQȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩSLȩIMLTCPRŚRQȩFVSP ȩGPȩK?XŌIQȩLCIŌȩRMȩ
TCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩD?IRGQI?GQȩ?RJGISKQȩFVSP
aȩ 2 ȩ2 ȩ@GJ?LACQȩN?QưT?ȩIMLR?ȩ?RJGISKQ ȩI?QȩLMPŌBưRQȩ2013 ȩE?B?ȩNŌPQI?RŌȩSLȩIMLTCPRŚRQȩFVSP ȩGPȩJGCJŌIQȩLCIŌȩRMȩ
TCGBMHMĒMȩSXQI?GRCQȩTGCLư@SȩD?IRGQI?GQȩ?RJGISKQȩFVSP }
ŠŌda sNeAiŌlŌ LorKa NSbliskaHaK sektoraK iestrŌdŌta LorKatưTaHos aktos kas reglaKeLtŚ bSdēeta SL
DiLaLĒS HoKS lai LodroĒiLŌtS Tisa NSbliskŌ sektora DiLaLĒS NŌrskatS koLsolidŌAiHS SL taHos SXrŌdưtŌs
iLDorKŌAiHas korektSKS SL AaSrredXaKưbS sagataToHot DiLaLĒS NŌrskatSs NirKaHŌ gadŌ NŚA eiro ieTieĒaLas
PieKŚrs
)PCBGRMPSȩIMLR?ȩTCGBMHMĒŌQȩQ?QRŌTB?ŵ?Q grŌKatTedưbas SXskaites sistŚKŌ 31 12 2013
aȩ )PCBGRMPQȩȩȩ*Qȩ00 0ȩȩ
aȩ )PCBGRMPQȩ ȩȩ*Qȩ00 ȩ
aȩ )PCBGRMPQȩ!ȩȩ*Qȩ1100 2ȩ
KreditorS koLta atlikSKs 31 12 2013  Ls 201 20
2013 gada NŌrskatŌ atlikSKs Nerioda beigŌs  Ls 201
01 01 201 grŌKatTedưbas SXskaites sistŚKŌȩIPCBGRMP?ȩIMLR?ȩSLȩRMȩTCGBMHMĒMȩQ?QRŌTB?ŵSȩTŚPRư@SȩJ?RMQȩ
NŌPPŚŰGL?ȩSXȩCITGT?JCLRSȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩ0 020ȩ?NPŚŰGLSȩTCGA ȩB?JMRȩQSKKSȩJ?RMQȩ?PȩMDGAGŌJMȩ
NŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
)PCBGRMP?ȩIMLRSȩTCGBMHMĒŌQȩSXQI?GRCQȩTGCLư@?Q
aȩ )PCBGRMPQȩȩȩ*Qȩ00 0ȩȩ0 020ȩȩ#30ȩ12 1ȩ
aȩ )PCBGRMPQȩ ȩȩ*Qȩ00 ȩȩ0 020ȩȩ#30ȩ121 22ȩ
aȩ )PCBGRMPQȩ!ȩȩ*Qȩ1100 2ȩȩ0 020ȩȩ#30ȩ1 1
ȩ
KreditorS koLta SXskaites TieLưbS koNsSKKa  EUR 3 
201 gada NŌrskatŌ atlikSKs Nerioda sŌkSKŌȩȩ*Qȩ201ȩȩ0 020ȩȩ#30ȩ3 0ȩ\ȩEUR 3559
ȩ
Kreditora koLta atlikSKs grŌKatTedưbas SXskaites sistŚKŌ 01 01 201  EUR 3559
N?K?RQȩzȩGCNPGCIĒŚHŌȩNŌPQI?R?ȩE?B?ȩ@CGESȩ?RJGISKQ
(?ȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩPCŨGQRPSȩIMNQSKK?ȩTCGBMH?Q ȩNGCKŚP?K ȩ#30ȩ3  ȩR?BȩQR?PNư@?ȩEUR 0 ȩ
#30ȩ3 ȩzȩ#30ȩ3ȩRGCIȩGCIŵ?SR?ȩDGL?LQGŌJŌQȩB?P@ư@?QȩNŌPQI?RŌȩIŌȩieŽŚKSKiȩ201 ȩE?BŌ
ȩ "ȩ)PCBGRMPGȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩIMPCIAGH?ȩȩ#30ȩ0 ȩ
ȩ )ȩ10ȩȩȩ#30ȩ0 ȩ
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aȩ *ưBXȩ201 ȩE?B?ȩ@CGEŌKȩEPŌK?RMHSKSȩreTersŚ
ȩ "ȩ10ȩȩ#30ȩ0 ȩ
ȩ )ȩ)PCBGRMPGȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩIMPCIAGH?ȩȩ#30ȩ0 ȩ

1ưIŌIQȩEPŌK?RTCBư@?QȩSXQI?GRCQȩSLȩNŌPQI?RSȩQ?E?R?TMĒ?L?QȩNPMACQ?ȩGXIJŌQRQȩNŌPCH?QȩNCPGMBŌȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩGPȩ
NGCCH?KQȩ4?JQRQȩI?QCQȩQ?E?R?TMR?HŌȩNPCXCLRŌAGHŌȩ(SÀNBUWFEêCBTV[TLBJUFQÀSFKBTQFSJPEÀOPMBUJFNV[FVSP ȩI?Qȩ
NS@JGAŚR?ȩ4?JQRQȩI?QCQȩKŌH?QJ?NŌȩFRRN UUU I?QC EMT JT J SXQI?GRC 13

10 3 PAŠVALDƯBU FINANŠU DOKUMENTU
PIELŋGOŠANA EIRO
10 3 1 FIKSřTŋS UN MAINƯGŋS PROCENTU LIKMES
#')*ȩ2 ȩN?LRQȩ7BMTUTBJ[ąÒNVNVVOBJ[EFWVNV VOHBMWPKVNVEFOPNJOÀDJKBTNBJąBȩLMQ?I?ȩT?JƚR?QȩIMLTCPRŌAGH?Qȩ
N?K?RNPGLAGNSQ ȩQ?TSIŌPR ȩRŌȩIŌȩT?JQRQȩ?GXBCTSKSȩJGIKCQȩ?R@GJQRMĒGȩ+)ȩ2010 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩLMRCGISKGCKȩ,P ȩ3ȩ
VBMTUTBJ[EFWVNVJ[TOJFHĠBOBTVOBQLBMQPĠBOBTLÀSUêCBȩRGCIȩLMRCGIR?Q ȩN?K?RMHMRGCQȩSXȩT?JQRQȩGCIĒŚHŌȩ?GXŽŚKSK?ȩ
?RRGCAưEŌȩRCPKGŽ?ȩTŚPRQN?NưPSȩGCLCQưESK?ȩJGIKŚK ȩI?QȩLMRCGIR?QȩĒMȩTŚPRQN?NưPSȩQŌIMRLŚHŌȩGXTGCRMĒ?LŌ ȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩ
?GXBCTSK?ȩNPMACLRSȩJGIKHSȩK?GŽSȩNGCKŚPMH?KQȩ#')*ȩ2 ȩN?LRQȩ/BVEBTUJSHVTJOEFLTVNBJąB ȩR@GJQRMĒGȩ2 ȩN?LR?ȩ
MRP?H?GȩB?ŵ?Gȩ/BVEBTUJSHVTJOEFLTBOPNBJąVWFJDOÀLBNBKÀQMÀOPUBKÀNBJOêHÀTQSPDFOUVMJLNFTQÀSTLBUêĠBOBT
EBUVNÀ TÀLPUBSFVSPJFWJFĠBOBTEJFOV ȩI?QȩLMXưKŚ ȩI?ȩJưBXȩ?GXBCTSK?ȩJưESKŌȩN?PCBXŚR?H?Kȩ?GXBCTSK?ȩJGIKCQȩ
K?GŽ?QȩB?RSK?KȩQ?EJ?@ŌH?QȩCQMĒŌȩ?GXBCTSK?ȩNPMACLRSȩJGIKCȩJ?RSȩJGIKC
*ưBXȩ?PȩRMȩT?JQRQȩ?GXBCTSKGCKȩJ?RMQ ȩI?KȩGPȩNGCKŚPMR?ȩDGIQŚRŌȩNPMACLRSȩJGIKCȩ?GXBCTSKSȩNPMACLRSȩJGIKCȩDGIQŚR?ȩ
JưBXȩ?GXBCTSK?ȩRCPKGŽ?ȩ@CGEŌK ȩNPMACLRSȩJGIKCȩLCRGIQȩNŌPQI?RưR?ȩK?GLưR?ȩSLȩQ?EJ?@ŌQGCQȩRŌB? ȩIŌB?ȩGPȩLMRCGIR?ȩ
?GXBCTSK?ȩJưESKŌ
1?TSIŌPRȩT?JQRQȩ?GXBCTSKGCKȩ?PȩK?GLưEMȩNPMACLRSȩJGIKGȩNPMACLRSȩJGIKCQȩRGIQȩNŌPQI?RưR?QȩRGI?Gȩ?R@GJQRMĒGȩJưESK?ȩ
LMQ?AưHSKGCK ȩR ȩG ȩNPMACLRSȩJGIKCQȩRGIQȩK?GLưR?QȩRGI?GȩJưESKŌȩN?PCBXŚR?HMQȩB?RSKMQ ȩSLȩNPMACLRSȩJGIKCQ ȩI?Qȩ
H?SȩGPȩLMDGIQŚR?Qȩ?IRSŌJ?H?KȩNPMACLRSȩJGIKCQȩDGIQŚĒ?L?QȩNCPGMB?KȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?Q ȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLŌȩ
LCRGIQȩK?GLưR?Q

10 3 2 PAŠVALDƯBU BUDđETA I8STRŋDŋŠANA
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?LS ȩR ȩG ȩ?Pȩ201 ȩE?BS ȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?TMQȩ@SBēCRMQȩQI?GRJGQIMȩGLDMPKŌAGHSȩN?Pȩ@SBēCR?ȩ
GCŽŚKSKGCKȩSLȩGXBCTSKGCKȩLMPŌB?ȩCGPM ȩ2?QȩLMXưKŚ ȩI?ȩ@SBēCRQȩ201 ȩE?B?KȩRGCIȩTCGBMRQȩCGPM ȩ(?ȩN?ĒT?JBư@?ȩ
Q?GQRMĒMQȩLMRCGISKSQȩN?Pȩ@SBēCRSȩ201 ȩE?B?Kȩ?NQRGNPGL?ȩ2013 ȩE?BŌ ȩN?ĒT?JBư@?Qȩ@SBēCRŌȩGCIŵ?SRŌQȩQI?GRJGQIŌQȩ
TŚPRư@?QȩN?Pȩ@SBēCR?ȩGCŽŚKSKGCKȩSLȩGXBCTSKGCKȩRGCIȩLMPŌBưR?QȩE?LȩJ?RMQ ȩE?LȩCGPM ȩ1?TSIŌPR ȩH?ȩQ?GQRMĒGCȩ
LMRCGISKGȩN?Pȩ@SBēCRSȩ201 ȩE?B?KȩRGCIȩ?NQRGNPGLŌRGȩ201 ȩE?BŌ ȩQI?GRJGQIŌQȩTŚPRư@?QȩN?Pȩ@SBēCR?ȩGCŽŚKSKGCKȩ
SLȩGXBCTSKGCKȩRGCIȩLMPŌBưR?QȩRGI?GȩCGPM ȩ'CNPGCIĒŚHŌȩQ?GKLGCAGQIŌȩE?B?ȩ@SBēCR?ȩJưBXCIŵSȩ?RJGISKSȩJ?RMQȩSLȩTGQ?Qȩ
N?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRư@?QȩSLȩQLGCERMQȩE?JTMHSKSQȩJ?RMQȩIMLTCPRŚȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩ
LM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ(?ȩJưBXȩQ?GKLGCAGQIŌȩE?B?ȩQŌISK?KȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩN?ĒT?JBư@?Qȩ@SBēCRQȩL?Tȩ
?NQRGNPGLŌRQ ȩN?ĒT?JBư@?QȩGXBCTSKGȩKŚLCQưȩLCBPưIQRȩNŌPQLGCERȩBGTN?BQKGRMȩB?ŵSȩLMȩGCNPGCIĒŚHŌȩE?B?ȩGXBCTSKGCKȩ
J?RMQ ȩISPGȩIMLTCPRŚRGȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ?PȩLMRCGISKS ȩI?ȩ
Q?JưBXGLŌHSKŌȩ?PȩGCNPGCIĒŚHMȩE?BSȩN?ĒT?JBư@?GȩLCQ?K?XGLŌQȩGXNGJBŌKMȩDSLIAGHSȩB?SBXSKQ
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10 3 3 PAŠVALDƯBU PUBLISKŋ PŋRSKATA I8STRŋDŋŠANA
1?QI?ŽŌȩ?Pȩ*GISKSȩN?Pȩ@SBēCRSȩSLȩDGL?LĒSȩT?Bư@SȩN?ĒT?JBư@?QȩJưBXȩNŌPQI?R?ȩE?B?KȩQCIMHMĒŌȩE?B?ȩ1 ȩHƚJGH?Kȩ
Q?E?R?TMȩE?B?ȩNS@JGQIMȩNŌPQI?RS ȩ%?B?ȩNS@JGQI?HŌȩNŌPQI?RŌȩQI?GRJGQIMȩGLDMPKŌAGHSȩN?PȩIŌPRŚH?KȩE?B?KȩNŚAȩCGPMȩ
GCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩNGCŽCKRMȩ@SBēCRSȩLMPŌB?ȩCGPM ȩBGTSȩGCNPGCIĒŚHMȩE?BS ȩR ȩG ȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩQI?GRJGQIŌȩ
GLDMPKŌAGH?ȩNŌPPŚŰGLŌK?ȩCGPM ȩGCTŚPMHMRȩMDGAGŌJMȩNŌPCH?QȩISPQSȩSLȩ#')*ȩLMRCGIRMQȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNSQ
ȩ

10  NODOKŴU UN NODEVU APRřůINŋŠANAS
PŋRRřůINŋŠANAS MAKSŋŠANAS JAUTŋJUMI
,MBMIŵSȩHMK?QȩNGCJŌEMĒ?L?ȩE?JTCLMIŌPRȩGPȩQ?GQRưR?ȩ?PȩRMȩRGCQư@Sȩ?IRSȩNPCAGXŚĒ?LS ȩISPMQȩGCIŵ?SRQȩPCESJŚHSKQȩ
?RRGCAư@ŌȩSXȩT?JƚRS ȩISPŌȩTCGA?KGȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSKG

10  1 NODOKŴU UN NODEVU APRřůINŋŠANA PŋRRřůINŋŠANA
MAKSŋŠANA PřC EIRO IEVIEŠANAS
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵGȩ?PưȩLMBMIŵSȩ?T?LQ?ȩK?IQŌHSKG ȩLMBCT?QȩSLȩAGRGȩLMBMIŵSȩHMKŌȩLMRCGIRGCȩ
K?IQŌHSKGȩ?NPŚŰGLŌKGȩSLȩK?IQŌH?KGȩCGPM
.?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩLMBMIJG ȩIMȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩLMPŌBưHGQȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGHŌȩSLȩ
LMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH?ȩzȩN?XGŽMHSKŌȩN?PȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIJG ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩIMLTCPRŚȩNŚAȩ
MDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ2?Qȩ?RRGCA?QȩE?LȩSXȩIŌPRŚHGCKȩK?IQŌHSKGCK ȩ
E?LȩLMI?TŚR?HGCKȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBGCKȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSKGCK
1ŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQ ȩGCQLGCBXMRȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?QȩT?GȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?Qȩ
J?@MHSKSQȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩLMRCGIR?H?KȩT?JQRQȩ@SBēCRŌȩ
GCK?IQŌH?KMȩLMBMIŵ?ȩLMBCT?QȩT?GȩAGR?ȩT?JQRQȩLMRCGIRŌȩK?IQŌHSK?ȩJGCJSKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ@CR ȩTCGAMRȩK?IQŌHSKS ȩ
RMȩIMLTCPRŚȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
(? ȩQŌIMRȩ?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩGCQLGCBXȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?QȩT?GȩLMBMIŵSȩBCIJ?PŌAGH?Qȩ
J?@MHSKSQȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩSLȩ?R@GJQRMĒGȩ#')*ȩN?PCBXŚR?HŌKȩLMPKŌKȩLMȩ
@SBēCR?ȩ?RK?IQŌH?KMȩLMBMIŵ?ȩQSKKSȩLMPŌB?ȩJ?RMQ ȩLMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH? ȩTCGAMRȩNŌPK?IQ?Qȩ?RK?IQS ȩRMȩ
IMLTCPRŚȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
.ŚAȩLMBMIŵSȩ?BKGLGQRPŌAGH?QȩIMLRPMJCQȩNŌP@?SBCQ ȩPCTưXGH?Q ȩI?QȩTCGIR?ȩN?PȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBSȩNGPKQȩCGPMȩ
GCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩN?NGJBSQȩ?NPŚŰGLŌRMQȩLMBMIŵSQȩSLȩ?PȩRGCKȩQ?GQRưRŌQȩLMI?TŚHSK?ȩSLȩQMB?ȩL?SB?QȩT?Gȩ
Q?K?XGLŌRŌQȩQSKK?QȩJŚKSKŌȩLMPŌB?ȩR?HŌȩT?JƚRŌ ȩI?Qȩ@GH?ȩ?NPGRŚȩIMLIPŚR?HŌȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMBŌ ȩR ȩG ȩJ?RMQ ȩ,MBMIŵ?ȩ
K?IQŌRŌH?ȩCGPMȩTCGA?KMQȩK?IQŌHSKSQȩLMQ?I? ȩJŚKSKŌȩSXPŌBưRMȩQSKKSȩJ?RMQȩIMLTCPRŚHMRȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?Qȩ
ISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK
1?QI?ŽŌȩ?Pȩ#')*ȩLMRCGIRMȩRGCQGQI?HMQȩGLQRPSKCLRMQ ȩI?QȩGPȩNGCŽCKRG ȩ@CRȩL?TȩGXNGJBưRGȩJưBXȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?G ȩJ?RMQȩ
GXRCGIR?GQȩJGCJSKQȩGPȩSXQI?RŌKQȩN?PȩCGPMȩGXRCGIRSȩJGCJSKS ȩI?QȩTGCLJ?GISQȩRGCIȩIMLTCPRŚRQȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ
#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ*ưBXȩ?PȩRMȩ?RRGCAưE?GQȩRGCQGQI?GQȩGLQRPSKCLRQȩL?TȩHŌNGCŽCKȩLMȩH?SL?
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PȩRGCQGQI?HGCKȩGLQRPSKCLRGCKȩRGCIȩQ?NP?QRGȩE?LȩTGQGȩRGCQư@Sȩ?IRGȩJGISKQ ȩ+GLGQRPSȩI?@GLCR?ȩLMRCGISKG ȩ+GLGQRPSȩ
I?@GLCR?ȩPưIMHSKQ ȩN?ĒT?JBư@?QȩQ?GQRMĒGCȩLMRCGISKGȩS ȩA  ȩE?LȩGCQRŌēSȩ?BKGLGQRP?RưTGCȩ?IRGȩNGCKŚP?K ȩJŚKSKQȩN?Pȩ
LMBMIŵSȩPCTưXGH?Qȩ?SBGR?ȩPCXSJRŌRGCK ȩJŚKSKQȩN?PȩB?RSȩ?R@GJQRư@?QȩNŌP@?SBCQȩPCXSJRŌRGCK ȩJŚKSKQȩN?PȩLMBMIŵSȩ
Q?K?IQ?QȩRCPKGŽ?ȩN?E?PGLŌĒ?LS ȩN?XGŽMHSKQȩN?PȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIJG ȩE?LȩRGCQ?QȩLMJŚKSKGȩNGCKŚP?K ȩ
QNPGCBSKQȩN?Pȩ?NPŚŰGLŌRŌȩLMBMIŵSȩK?IQŌHSK?ȩQ?K?XGLŌĒ?LS ȩE?LȩJưESKGȩNGCKŚP?K ȩTGCLMĒ?LŌQȩJưESKQȩQ?QI?ŽŌȩ
?PȩJGISK?ȩ1BSOPEPLûJFNVOOPEFWÀNȩ1 ȩN?LRS ȩIŌȩ?PưȩAGRGȩGLQRPSKCLRG ȩI?QȩP?B?ȩHC@IŌB?QȩRGCQGQI?QȩQCI?Qȩ
LMBG@GL? ȩEPMX? ȩIMLQR?RŚȩT?GȩGX@CGBXȩIMLIPŚR?QȩRGCQGQIŌQȩ?RRGCAư@?QȩT?GȩIMLQR?RŚȩD?IRGQIMȩQGRSŌAGHS

10  2 NEKUSTAMŋ ƯPAŠUMA NODOKŴA APRřůINŋŠANA
,CISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩ?NPŚŰGLŌĒ?L?GȩLCNGCAGCĒ?KMȩI?B?QRPŌJMȩTŚPRư@SȩR?KȩR?IQŌAGH?QȩE?B?K ȩISPŌȩLMRGIQȩ
NŌPCH?ȩSXȩCGPM ȩR ȩG ȩ201 ȩE?B?K ȩN?ĒT?JBư@?QȩLMȩV?JQRQȩXCKCQȩBGCLCQR?ȩQ?ŽCKQȩGXRCGIRSȩCGPMȩI?B?QRPŌJŌȩTŚPRư@?ȩ
@ƚQȩIMLTCPRŚR?ȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩNŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ1ŌIMRȩ
?PȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCLS ȩI?B?QRPŌJŌȩTŚPRư@?ȩRGCIȩGXRCGIR?ȩCGPM ȩJưBXȩBGCL?GȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩzȩJ?RMQ ȩ
(?ȩNŚAȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?QȩHŌNPCAGXŚȩT?GȩHŌNŌPPŚŰGL?ȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩ?NPŚŰGLQȩN?PȩR?IQŌAGH?Qȩ
E?BSȩNGPKQȩCGPMȩGCTGCĒ?L?QȩBGCL?Q ȩRMȩTCGAȩJ?RMQ ȩ@?JQRMRGCQȩSXȩI?B?QRPŌJMȩTŚPRư@S ȩI?QȩGXRCGIR?ȩJ?RMQ ȩ.?ĒT?JBư@?ȩ
K?IQŌĒ?L?QȩN?XGŽMHSKŌȩLMPŌB?ȩLCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIJGȩJ?RMQ ȩ,CISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌRŌH?ȩ
ŚPRư@?GȩN?ĒT?JBư@?ȩT?PȩRMȩLMPŌBưRȩ?PưȩCGPMȩTGCLư@ŌQ ȩIMLTCPRŚHMRȩK?IQŌH?KMȩLMBMIJGȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPMȩNŚAȩMDGAGŌJŌȩ
NŌPCH?QȩISPQ?ȩSLȩLM?N?ŵMHMRȩRMȩQ?QI?ŽŌȩ?Pȩ#')*ȩLMRCGIR?HGCKȩLM?N?ŵMĒ?L?QȩNPGLAGNGCK ȩ2ŌN?RȩPưIMH?Qȩ?RRGCAư@ŌȩSXȩ
LCISQR?KŌȩưN?ĒSK?ȩLMBMIŵ?ȩK?IQŌĒ?L?QȩN?XGŽMHSKSȩN?PȩGCNPGCIĒŚHŌȩR?IQŌAGH?QȩE?B?ȩLMBMIJGȩN?PȩLC?NQRPŌBŌRSȩ
J?SIQ?GKLGCAư@ŌȩGXK?LRMH?KMȩXCKG ȩI?Qȩ?NPŚŰGLŌRQ ȩNGCKŚPMHMRȩN?NGJBJGIKG ȩzȩN?ĒT?JBư@?ȩR?HŌȩ?NPŚŰGLŌRMȩLMBMIJGȩ
LMPŌB?ȩJ?RMQ ȩ@CRȩN?NGJBSQȩRMȩT?PȩLMPŌBưRȩ?PưȩCGPM

10  3 NODOKŴU MAKSŋTŋJU NODOKŴU NOMAKSAS STŋVOKLIS NORřůINOS AR BUDđETU
)MLR?ȩNŌPQI?RQȩGPȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌH?ȩLMBMIŵ?ȩLMK?IQ?QȩQRŌTMIJGQȩLMPŚŰGLMQȩ?Pȩ@SBēCRS
,MBMIŵSȩGLDMPKŌAGH?QȩQGQRŚKŌȩ,'1ȩN?PCBXŚRGȩT?GPŌIGȩB?P@ư@?QȩNPGLAGNGȩQ?GQRư@Ōȩ?PȩNŌPCHSȩSXȩCGPM
,'1 ȩI?QȩRGCIȩGXK?LRMR? ȩJ?GȩB?RSQȩQ?E?R?TMRSȩLMBMĒ?L?GȩN?ĒT?JBư@ŌKȩNGCKŚP?K ȩ0ưE? ȩVCLRQNGJQ ȩN?PCBXŚRQ ȩI?ȩ
RGIQȩN?NGJBGLŌRQȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHSȩLMBMIŵSȩLMK?IQ?QȩQRŌTMIŵ?ȩ?NPŚŰGL?ȩ?JEMPGRKQ ȩN?PCBXMRȩTŚJȩTGCLSȩ?NPŚŰGL?ȩ
NSLIRSȩCGPMȩBGCL?G ȩISPŌȩLMRGIQȩLMK?IQ?QȩQRŌTMIŵ?ȩN?PŌB?ȩT?GȩNŌPK?IQ?QȩQSKKSȩIMLTCPRŌAGH?ȩLMȩJ?RGCKȩSXȩCGPM ȩ
!?SPȩĒMȩH?SLMȩNSLIRSȩ?NPŚŰGLQȩRGIQȩTCGIRQȩTGCLKŚP ȩI?BȩLMBMIŵSȩK?IQŌRŌHQȩNPCAGXŚQȩJ?RMQȩ?GXNGJBưRŌQȩBCIJ?PŌAGH?Qȩ
N?PȩGCNPGCIĒŚHGCKȩE?BGCKȩT?Gȩ?PưȩI?BȩRGIQȩTCGIRGȩIŌBGȩJ?@MHSKGȩ?NPŚŰGL?ȩT?GȩGCK?IQ?QȩMNCPŌAGHŌQȩ?Pȩ?RRGCAưEGȩ
K?IQŌĒ?L?QȩRCPKGŽSȩT?GȩQ?K?IQ?QȩB?RSKSȩNGPKQȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP? ȩ2ŌBŚHŌBGȩRGIQȩGCEƚRQȩSLȩB?RS@ŌXŚȩ
Q?EJ?@ŌRQȩLMBMIŵSȩLMK?IQ?QȩQRŌTMIJGQȩLMPŚŰGLMQȩ?Pȩ@SBēCRSȩCGPMȩSXBMR?HŌȩB?RSKŌȩH?ȩTGCLȩĒGQȩB?RSKQȩGPȩJGCJŌIQȩ
T?GȩTGCLŌBQȩ?Pȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPG ȩ.?NGJBSQȩRGIQȩPC?JGXŚR?ȩJ?RSȩIMLTCPRŚĒ?L?ȩCGPMȩSLȩ?PưȩNPCRŚHŌȩTGPXGCLŌȩLMȩCGPMȩ
SXȩJ?RGCK ȩ?NPŚŰGLMRȩLMI?TŚHSK?ȩL?SBSȩN?PȩLCNGJLư@ŌȩLMK?IQŌRGCKȩRCPKGŽ?ȩN?E?PGLŌHSKGCKȩSLȩAGRMQȩE?BưHSKMQ ȩ
I?BȩNPMACQQȩQŌI?QȩNGPKQȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP? ȩ@CRȩ@CGBX?QȩNŚAȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌP?ȩSL ȩR?Kȩ@CGBXMRGCQ ȩGPȩ
HŌ?NPŚŰGL?ȩLMI?TŚHSK?ȩL?SB?ȩNGJLŌȩ?NKŚPŌȩLMȩLCLMK?IQŌRŌQȩQSKK?QȩN?PȩTGQSȩNCPGMBS
.?PCBX?KQ ȩI?ȩB?RSȩ?NK?GŽŌȩ?PȩN?ĒT?JBư@ŌKȩNGCKŚP?K ȩ0ưE? ȩVCLRQNGJQȩGLDMPKŌAGH?ȩN?PȩLMBMIŵGCKȩRGIQȩLMBMR?ȩ
T?JƚRŌ ȩIŌB?ȩ?R@GJQRȩLMBMB?KŌQȩGLDMPKŌAGH?QȩNGPKBMISKCLRSȩR?IQŌAGH?QȩNCPGMB?KȩSLȩR?HŌȩ?NPGRŚȩCQMĒ?H?GȩT?JƚR?G ȩ
R ȩG ȩGLDMPKŌAGH?ȩN?Pȩ2013 ȩE?BSȩ@ƚQȩJ?RMQȩSLȩRMȩN?RJ?@?LȩGPȩNJŌLMRQȩLMBMRȩ?PưȩAGRŌKȩGLQRGRƚAGHŌKȩJ?RMQ ȩ1?TSIŌPRȩ
GLDMPKŌAGHSȩN?Pȩ201 ȩE?BSȩNJŌLMRQȩLMBMRȩRGI?GȩCGPM ȩĐưȩLMPK?ȩGXPGCRȩ?PưȩLMȩ#')*
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2013 ȩE?B?ȩ1 ȩMIRM@PGQ ȩNŌPŚHŌKȩzȩ201 ȩE?B?ȩ1 ȩH?LTŌPGQ
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Kas jāzina tirgotājam par cenu
paralēlo atspoguļošanu
Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas
no 2013. gada 1. oktobra un ilgst līdz
2014. gada 30. jūnijam. Šajā periodā
preču un pakalpojumu cenas norāda
gan latos, gan eiro.
Šāda prasība noteikta, lai nodrošinātu patērētāju tiesību ievērošanu
eiro ieviešanas periodā:
• patērētāji var savlaicīgi saņemt
informāciju par preču cenām eiro un
pierast pie jaunās valūtas,
• patērētāji var sekot cenu izmaiņām,
• patērētāji var pieņemt uz informāciju balstītu un ekonomiski pamatotu lēmumu.
Preču un pakalpojumu cenas jāpārrēķina saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes noteikto oficiālo maiņas
kursu EUR 1 = Ls 0,702804 un strikti ievērojot matemātiskos principus. Naudas
summas pēc konvertācijas noapaļo
līdz tuvākajam centam, ņemot vērā
trešo zīmi aiz komata.
Piemēram:
Ls 3,25 : 0,702804 = EUR 4,6243333
= EUR 4,62
Ls 5,06 : 0,702804 = EUR 7,1997313
= EUR 7,20

Ja noteiktas mērvienības cena
sakrīt ar pārdošanas cenu
Precēm, kas nav iepakotas un kuru

daudzumu mēra patērētāja klātbūtnē pēc pieprasījuma, norāda tikai noteiktas mērvienības cenu latos un eiro.
Tomēr, ja šis noteiktas preču daudzums tiek marķēts ar informatīvo uzlīmi, kurā tiek norādīta cena par noteikto daudzumu, pārdevēji ir tiesīgi šo
cenu norādīt tikai pamatvalūtā.
Piedāvājot patērētājam pakalpojumos, to sniedzējs norāda cenu, kurā
iekļauts pievienotās vērtības nodoklis
un visi citi nodokļi. Pakalpojumu cenu
norāda cenrādī vai citā vizuāli uztveramā veidā. Ja pakalpojuma galīgā
cena nav zināma, norāda veidu, kā
cena tiek aprēķināta.

Distances tirdzniecība
Cenu paralēlās atspoguļošanas
prasības attiecas arī uz distances tirdzniecību, piemēram,
• interneta veikalos,
• katalogos,
• televīzijā.

Cenu norādīšanas prasības
Cena jānorāda tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama,
skaidri salasāma un lai patērētājam
būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci vai
iepakojumu tā attiecas.
• Cenu norāda rakstveidā, izņemto gadījumu, kad patērētājs cenu var
uzzināt citā vizuāli uztveramā veidā.

• Patērētājam norādītajās cenās
jāiekļauj PVN un citi nodokļi.

Ieteikumi cenu norādīšanai
• Cenu zīmēs latu un eiro naudas
summu secība nav svarīga! Latu un
eiro cenām ieteicams būt vienā izmērā.
• Vienā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā lietojams viena
veida valūtas apzīmējums (latiem – Ls,
LVL; eiro – EUR, € u.tml.).
• Cenu latos ieteicams norādīt
līdz 2014. gada 31. decembrim (vienu
gadu pēc eiro ieviešanas). Tā nav obligāta prasība, bet rekomendācija!
• No 2013. gada 9. jūlija līdz 30.
septembrim cenu zīmēs cenu var neatspoguļot latos un eiro, taču, ja to
dara, jāizmanto oficiālais valūtas maiņas kurss.
Cenu paralēlās atspoguļošanas
perioda norādījumus var neattiecināt
uz
• darījumiem starp divām juridiskām personām;
• reklāmu, reklāmas katalogiem,
izņemot tos, kuros var pasūtīt preces
un pakalpojumus (distances tirdzniecības).

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
(PTAC) sagatavota informācija

Rūpējoties par drošību
Līdz ar eiro ieviešanu Latvijā, iedzīvotāji var saskarties ar
virkni negodprātīgu
līdzcilvēku, kuri, izmantojot dažādas
krāpniecības metodes var censties
prettiesiski iegūt finanšu līdzekļus.
Ir vairāki drošības ieteikumi, kurus
ievērojot, ir iespējams izvairīties no
kļūšanas par krāpnieku upuri:
Nelaidiet mājās svešus cilvēkus,
kas apgalvo, ka ir ieradušies saistībā
ar to, ka drīzumā gaidāma eiro ieviešana un tiek veikta sociālā aptauja
par to, cik lieli skaidras naudas uzkrājumi tiek glabāti mājokļos. Tas ir veids
kā uzzināt Jūsu iekrājumu apjomu un
kur tie atrodas, tālāk novēršot Jūsu uzmanību, šo naudu nozagt.

Tāpat nekādā gadījumā neticiet it
kā sociālajiem darbiniekiem vai kādas
citas iestādes, uzņēmuma darbiniekiem, kas ieradušies, lai „iepazīstinātu” ar jaunajiem eiro paraugiem. Arī
šis ir uzmanības novēršanas veids, lai
noskaidrotu, kur atrodas skaidra nauda un to nozagt.
Tāpat jāuzmanās arī dažādu tirdzniecības vietu darbiniekiem, jo krāpnieki var palūgt pārdevējai samainīt
naudu un, saņemot šo samainīto naudu, no tās, pārdevējai nemanot, nozog vairākas banknotes, un pēc tam
pārdevējai saka, ka pārdomājuši un
atdod samainīto naudu atpakaļ pārdevējai, kura to nepārskaita. Tāpat
var gadīties, ka krāpnieki samaina īstās banknotes pret viltotām, kā arī par

lielu naudas summu vēlas nopirkt pavisam mazu un lētu preci, taču banknote ir viltota un atlikumā ir mērķis saņemt īstu naudu.
Nekad nepiekrītiet darījumam,
kurā jums piedāvā „izdevīgāku maiņas kursu”, jo šīs „izdevīgās” maiņas
rezultātā jums var tikt iedota viltota
nauda.
Nenēsājiet sev līdzi lielas naudas
summas un vislabāk norēķināties bezskaidrā naudā jeb ar maksājumu kartēm. Ja Jums nav iespējams izvairīties
no lielas naudas summas pārvietošanas, tad izvairieties no atrašanās uz
ielas tumšajā diennakts laikā un nomaļās vietās.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
sagatavota informācija

Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju rīko semināru ciklu Latvijas
reģionos par eiro jautājumiem „Kas jāzina par eiro drošību – kasieriem un ikvienam no mums”

•
•
•
•
•
•
•

Rīgas reģionā:
24.09. Salacgrīva
26.09. Sigulda
04.10. Ogre
10.10. Tukums
26.11. Rīga
27.11. Rīga

Vidzemes reģionā:
•
•
•
•
•
•

Kurzemes reģionā

25.09. Valmiera
27.09. Cēsis
01.10. Smiltene
03.10. Alūksne
2.10. Gulbene
07.11. Madona

Semināru programma:
10:00–12:00 eiro banknotes un monētas;
citi profesionāliem naudas lietotājiem svarīgi ar pāreju uz eiro saistīti jautājumi:
• banknošu dizains, tai skaitā jaunā ES2 sērija, banknošu drošības pazīmes;
• monētu dizains – kopīgā un nacionālā
puse, īpašās apgrozības un jubilejas monētas; kā noteikt monētu īstumu;
• jaunās banknošu sērijas (ES2) ieviešana;
• izmaiņas kases aparātu kārtībai, kases
aparāta pārprogrammēšana, darījumu
kopsummas atspoguļošana rēķinos iedzīvotājiem, lata un eiro vienlaicīgais naudas
apgrozības periods;
• izmaiņas cenu norādīšanas kārtībai,
praktiski piemēri ar cenu zīmēm, izņēmumi,
uzraudzības pasākumi, iniciatīva „Godīgs
eiro ieviesējs”;
• atbildes uz iespējamiem jautājumiem
par izmaiņām grāmatvedības un nodokļu
jautājumos
12:30-13:30 Ko katram vērts zināt par pārejas uz eiro norisi:
• kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu;
• kas mainīsies norēķinos, izmantojot banku;
• kas jāzina par kredītiem un noguldījumiem;
• kas notiks ar ienākumiem (algām, pensijām, pabalstiem);
• vai mainīsies cenas;
• kā pazīt eiro banknotes un monētas;
• Latvijas eiro monētas

•
•
•
•
•

22.10. Talsi
23.10. Ventspils
24.10. Kuldīga
29.10. Saldus
30.10. Liepāja

Zemgales reģionā:
•
•
•
•
•

08.10. Jelgava
09.10. Dobele
31.10. Bauska
05.11. Aizkraukle
06.11. Jēkabpils

Latgales reģionā:
•
•
•
•
•
•

12.11. Daugavpils
13.11. Krāslava
14.11. Preiļi
19.11. Balvi
20.11. Rēzekne
21.11. Ludza

Latu‐eiro un eiro‐latu pārrēķina kartiņa
1
2
5
10
20
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

santīms
santīmi
santīmi
santīmi
santīmi
santīmi
lats
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati

1.42
2.85
7.11
14.23
28.46
71.14
1.42
2.85
4.27
5.69
7.11
8.54
9.96
11.38
12.81
14.23

centi
centi
centi
centi
centi
centi
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50

lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati

15.65
17.07
18.50
19.92
21.34
22.77
24.19
25.61
27.03
28.46
35.57
42.69
49.80
56.91
64.03
71.14

eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
400
500

lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati

78.26
85.37
92.49
99.60
106.72
113.83
120.94
128.05
135.17
142.29
213.43
284.57
355.71
426.86
569.15
711.44

eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

1
2
5
10
20
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

cents
centi
centi
centi
centi
centi
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

0.7
1.41
3.51
7.03
14.06
35.14
70
1.41
2.11
2.81
3.51
4.22
4.92
5.62
6.33
7.03

santīmi
santīms
santīms
santīmi
santīmi
santīmi
santīmi
lats
lati
lats
lats
lati
lati
lati
lati
lati

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50

eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

7.73
8.43
9.14
9.84
10.54
11.24
11.95
12.65
13.35
14.06
17.57
21.08
24.60
28.11
31.63
35.14

lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
400
500

eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro
eiro

38.65
42.17
45.68
49.20
52.71
56.22
59.74
63.25
66.77
70.28
105.42
140.56
175.70
210.84
281.12
351.40

lati
lati
lati
lati
lats
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati
lati

Maksājot latos noderēs pieci soļi, kā pārrēķināt summas no latiem uz eiro, un no eiro uz latiem, piemēram:
I Pircējs tirgū nopērk sieru par 2,22 eiro.
II Pircējam makā ir tikai lati – pārdevējs izrēķina, ka latos jāmaksā 1,56 lati.
Lai no eiro iegūtu latus, reiziniet 2,22 x 0,702804
III Pircējam precīzas naudas nav – viņš iedod 1,70 latus
IV Pārdevējs izrēķina, ka tas ir 2,42 eiro
Lai no latiem iegūtu eiro, daliet 1,70 : 0,702804
V Pārdevējs atlikumu drīkst izdot tikai eiro – tie ir 20 centi!
2,42 eiro – 2,22 eiro = 0,20 eiro

Eiro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām par grāmatvedības, nodokļu, kases aparātu,
cenu kārtības, priekšpiegādesu.c. jautājumiem pieejamas mājas lapā www.eiro.lv sadaļās „SAITES” un „UZŅĒMĒJIEM”.
Eiro informatīvais bezmaksas tālrunis
Latvijas Bankas informatīvais tālrunis
Latvijas Pasta informatīvie tālruņi
Latvijas Komercbanku Asociācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centra tālrunis konsultācijām
Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi

80003000
67022300
27008001, 67008001
67285189
65452554
67186522, 67186523

