
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 

saskaņā ar apstiprinātu 2015. gada pārskatu

1 Kapitālsabiedrības nosaukums

2
Kapitāla daļu turētājs un tā turējumā esošo

kapitāla daļu īpatsvars:

1

Kapitālsabiedrības 2015.gadā veiktie

būtiskākie ieguldījui pamatlīdzekļos un lielākie

īstenotie projekti, kā arī īstenošanas procesā

esošie un plānotie projekti un to mērķis un

sagaidāmā ietekme uz kapitālsabiedrības

turpmāko attīstību

2
Veikto ziedojumu (ja attiecināms) apjoms un

sadalījums pa ziedošanas jomām 2015.gadā

3
Saņemto ziedojumu (ja attiecināms) apjoms un

sadalījums pa ziedošanas jomām 2015.gadā
-

Pamatinformācija

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Satiksmes ministrija, 100%

Darbības raksturojuums

Sabiedrība 2015. gadā veikusi ilgtermiņa 

ieguldījumus 3 757 724 euro apmērā, t.sk. 2014. 

gada pārejošie ilgtermiņa kapitālieguldījumi 668 120 

euro.  Būtiskākie ilgtermiņa kapitālieguldījumi ir 

sekojoši: datorprogrammas- dokumentu vadības 

sistēma- 128 455 euro; jaunu būvju vai tās daļu 

iegāde un būvniecība- sāls noliktavas ēka Bērzkalni, 

Garkalnes pagasts- 332 394 euro;  esošo būvju 

pārbūve, atjaunošana, ierīkošana, vienkāršotā 

atjaunošana- 581 648 euro;  tehnoloģisko iekārtu un 

mašīnu iegāde- kravas a/m ar kravnesību 10 t > 9 gb.- 

1 242 900 euro;  sāls -smilts kaisītāji 16 gb. -349 800 

euro;  speciālās a/m lāpstas 19 gb.- 210 460 euro; 

asfaltēto segumu remonta iekārtas 14 gb. -45 081 

euro;  satiksmes organiz. tehnisko līdzekļu komplekti 

26 gb.- 37 575 euro; uzkarināmās pļaujmašīnas  12 gb 

49 620 euro  . Sabiedrības investīciju programmas 

mērķis un sagaidāmā ietekme: Sabiedrības kapacitātes 

paaugstināšana, lai nodrošinātu valsts a/c kompleksās 

ikdienas uzturēšnas darbu kvalitatīvu veikšanu, 

saskaņā ar Deleģēšanas līgumu un atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 224 prasībām, kā arī, lai nodrošinātu 

videi drošu un kvalitātīvu sāls, smilts- sāls maisījumu, 

kā arī ceļu remontdarbiem nepieciešamo 

minerālmateriālu uzglabāšanu.

-



Rādītājs 2014 2015

1 Peļņa vai zaudējumi, EUR 1 540 191 3 000 398

2 Bilances kopsumma, EUR 62 967 433 60 994 770

3 Neto apgrozījums, EUR 63 843 290 61 911 688

4 Pamatkapitāls, EUR 35 186 323 35 186 323

5 Pašu kapitāls, EUR 41 105 577 42 719 803

6
Peļņa pirms procentu maksājumiem,

nodokļiem (EBIT), EUR
2 266 245 3 826 074

7

Peļņa pirms procentu maksājumiem,

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

8 409 526 9 777 453

8* Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 3.7% 7.0%

9* Aktīvu atdeve (ROA, %) 3.2% 6.1%

10 Kopējais likviditātes rādītājs 1.2 1.5

11 Saistību pret pašu kapitālu attiecība 0.5 0.4

12 Ieguldījumi pamatlīdzekļos, EUR 2 349 827 3 757 724

13 Nodarbināto skaits vidēji gadā 1 368 1353

14
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz vienu

nodarbināto, EUR
15 298 15 821

15
Valsts budžetā iemaksātās dividendes no

iepriekšējā gada peļņas, EUR
- 1 386 172

16

Visas iemaksas budžetā (t.sk. dividendes,

nodokļi, nodevas, maksājumi par valsts

kapitāla daļu izmantošanu), EUR

21 243 755 21 024 319

17

No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais

finansējums (dotācijas, maksa par

pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi),

kopsumma un ranžējot pa finansējuma

mērķiem, EUR

62 690 550 65 107 970

*ROA un ROE rādītāji tika aprēķināti izmantojot datus uz attiecīga perioda beigām, nevis gada vidējo.

Finanšu rādītāji


