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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais
statuss
Reģistrācijas Nr.,
vieta un datums
Adrese (juridiskā un faktiskā)
Pamatdarbības veidi
(NACE kodi)
Valde
Akcionārs
(dalībnieks, akciju (daļu)
īpatsvars % un adreses)

Pārskata periods

LDZ infrastruktūra

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
40003788258 , Rīga, 08.12.2005.
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Dzelzceļa un metro būvniecība (NACE kods 33. 12)
Terēze LABZOVA-CEICĀNE, likvidators (no 17.05.2022.),
valdes priekšsēdētāja (no 01.02.2021. līdz 17.05.2022.)
VAS “Latvijas dzelzceļš"
100% kapitāla daļu īpašnieks
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs
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LIKVIDATORA ZIŅOJUMS
1.

SIA “LDZ INFRASTRUKTŪRA” RAKSTUROJUMS (DARBĪBAS VEIDS, DARBĪBAS
VIRZIENI)

SIA “LDZ infrastruktūra” (turpmāk – Sabiedrība) ir VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība,
kura savu saimniecisko darbību uzsāka 2007. gada jūlijā. 2022. gada 17. maijā Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistram tika iesniegts pieteikums par Sabiedrības likvidāciju, kuru plānots pabeigt līdz
2022. gada beigām.
SIA “LDZ infrastruktūra” galvenais darbības veids līdz likvidācijas brīdim ir ceļu mašīnu un
mehānismu pakalpojumi un iznomāšana. Stratēģiskais darbu pasūtītājs ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
2022. gada 6 mēnešos ieņēmumi no VAS “Latvijas dzelzceļš” sastādīja 57,0% (2021. gada 6
mēnešos – 62,0%) no kopējiem Sabiedrības ieņēmumiem.

2.

SIA “LDZ INFRASTRUKTŪRA” DARBĪBA PĀRSKATA PERIODĀ

Sabiedrības pamatkapitāls uz 30.06.2022. ir 15 523 088 EUR, kas sastāv no
15 523 088 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda 1 EUR (viens euro). Sabiedrības vienīgais
dalībnieks ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
Sabiedrības pašu kapitāla apjoms uz 2022. gada 30. jūniju, salīdzinot ar iepriekšējā gada
31. decembri, ir palielinājies par 37,2 tūkst. EUR. Peļņa pēc nodokļiem 2022. gada 6 mēnešos ir
37,2 tūkst. EUR. Sabiedrības pašu kapitāls veido 99,7% no kopējās aktīvu vērtības.
Pārskata periodā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 410,4 tūkst. EUR, kas ir par
1 477,9 tūkst. EUR mazāk nekā 2021. gada 6 mēnešos. Neto apgrozījuma samazinājums skaidrojams
ar to, ka 2021. gada laikā Sabiedrība veikusi nozīmīgas strukturālas pārmaiņas.
2022. gada 30. jūnijā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz tās īstermiņa saistības.
Sabiedrības spēju segt kārtējos maksājumus raksturo likviditātes rādītājs – 128,7 (31.12.2021. 51,2)
un naudas līdzekļu atlikums 4 728,9 tūkst. EUR uz 2022. gada 30. jūniju.

Riski
Nozīmīgs risks, kas ietekmē kopumā visa “Latvijas dzelzceļa” koncerna darbības rezultātus, ir
esošā nestabilitāte Austrumu reģiona tirgū, kā arī neskaidrā politiskā un ekonomiskā vide.

3.

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA UN LIKVIDĀCIJAS GAITA

2022. gada 12. janvārī ir izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 13 “Par valsts akciju sabiedrības
"Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes
izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija"" un sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes
izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""”, atbilstoši
kuram paredzēts izbeigt VAS "Latvijas dzelzceļš" līdzdalību Sabiedrībā, to likvidējot.
2022. gada sākumā Sabiedrības valde sastādīja tās likvidācijas plānu, kura realizācija, pēc
saskaņošanas ar vienīgo dalībnieku, ir uzsākta 2022. gada 2. ceturksnī, ar mērķi likvidēt Sabiedrību
līdz 2022. gada beigām.

4.

FILIĀLES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS
Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības.

SIA “LDZ infrastruktūra”
Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2022. - 30.06.2022.
4

5.

FINANŠU INSTRUMENTU IZMANTOŠANA

Sabiedrībai uz 30.06.2022. nav aizņēmumu, kā arī Sabiedrība neizmanto atvasinātos finanšu
instrumentus. Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir pircēju un pasūtītāju parādi, naudas
līdzekļi, kā arī parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.

6.

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA PĒDĒJĀS DIENAS

Kopš pārskata perioda beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu
stāvokļa raksturojumu 2022. gada 6 mēnešu pārskatā.

7.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA „LDZ infrastruktūra” valdes rīcībā esošo informāciju, SIA „LDZ infrastruktūra”
neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā,
kā arī tam pievienotais vadības ziņojums, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības
aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.
Apstiprināts Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Likvidators

T.Labzova-Ceicāne

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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FINANŠU PĀRSKATS
BILANCE
(EUR)
AKTĪVS

30.06.2022.

31.12.2021.

131 207

137 065

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

6 885 360

6 467 751

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

459 286

495 691

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

107 209

-

Pamatlīdzekļi kopā:

7 583 062

7 100 507

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

7 583 062

7 100 507

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

134 316

283 154

Krājumi kopā:

134 316

283 154

Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi (zemes gabali, ēkas un inženierbūves)

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi

Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi

70

66

222 214

192 377

71

169

-

904

222 355

193 516

Nauda

4 728 918

5 124 026

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

5 085 589

5 600 696

12 668 651

12 701 203

Radniecīgo sabiedrību parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā:

Aktīvu kopsumma
(turpinājums nākamajā lapā)
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BILANCE (TURPINĀJUMS)
(EUR)
PASĪVS

30.06.2022.

31.12.2021.

15 523 088

15 523 088

295 913

295 913

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves:
pārējās rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

295 913

295 913

(3 227 081)

(3 216 840)

37 222

(10 241)

12 629 142

12 591 920

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā:
Kreditori
Īstermiņa kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

6 124

819

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

5 037

63 670

22 275

35 681

Pārējie kreditori

3 659

3 899

Uzkrātās saistības

2 414

5 214

Īstermiņa kreditori kopā:

39 509

109 283

Kreditori kopā:

39 509

109 283

12 668 651

12 701 203

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pasīvu kopsumma

Pielikums 11. lapaspusē ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Likvidators

T.Labzova-Ceicāne

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu daļas vadītāja
T.Labzova-Ceicāne

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

SIA “LDZ infrastruktūra”
Neauditēts starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats no 01.01.2022. - 30.06.2022.
7

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu veidiem)
(EUR)
RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS

Neto apgrozījums
no citiem pamatdarbības veidiem

2022. gads

2021. gads

6 mēneši

6 mēneši

410 405

1 888 293

410 405

1 888 293

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

161 185

351 184

Preču, materiālu un pakalpojumu izmaksas

(54 903)

(1 105 941)

Personāla izmaksas

(37 505)

(320 128)

Nolietojums, amortizācijas un vērtības samazinājums

(296 601)

(350 723)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(151 290)

(271 872)

5 939

-

5 939

-

37 230

190 813

(8)

(82)

37 222

190 731

Finanšu ieņēmumi
no radniecīgajām sabiedrībām

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu

Pārskata perioda peļņa

Pielikums 11. lapaspusē ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Likvidators

T.Labzova-Ceicāne
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Finanšu daļas vadītāja
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)
(EUR)
2022. gads

2021. gads

6 mēneši

6 mēneši

37 230

190 813

284 787

366 774

(5 939)

-

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:

316 078

557 587

Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums

188 049

(16 445)

Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu atlikumu (samazinājums)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma

148 838

(190 211)

(69 778)

(297 385)

583 187

53 546

(4)

(218)

583 183

53 328

(779 331)

(27 457)

11 989

11 206

(216 163)

-

5 214

-

(978 291)

(16 251)

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Pārskata perioda neto naudas plūsma

(395 108)

37 077

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā

5 124 026

4 530 837

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

4 728 918

4 567 914

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Izsniegtie aizdevumi
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma

Pielikums 11. lapaspusē ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Likvidators

T.Labzova-Ceicāne

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcija:
Finanšu daļas vadītāja
T.Labzova-Ceicāne
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
(EUR)
AKCIJU VAI DAĻU
KAPITĀLS
(PAMATKAPITĀLS)

REZERVES

NESADALĪTĀ
PEĻŅA VAI
NESEGTIE
ZAUDĒJUMI

PAŠU KAPITĀLS

Par 2021. gada 6 mēnešiem
Uz 01.01.2021.

15 523 088

295 913

(3 216 840)

12 602 161

Pārskata perioda peļņa
Uz 30.06.2021.

15 523 088

295 913

190 731
(3 026 109)

190 731
12 792 892

Par 2022. gada 6 mēnešiem
Uz 01.01.2022.

15 523 088

295 913

(3 227 081)

12 591 920

Pārskata perioda peļņa
Uz 30.06.2022.

15 523 088

295 913

37 222
(3 189 859)

37 222
12 629 142

Pielikums 11. lapaspusē ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
Rīgā, datums skatāms laika zīmogā
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PĀRSKATA PIELIKUMI
1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots par 6 mēnešu periodu, kas beidzās
2022. gada 30. jūnijā.
Pārskats atspoguļo Sabiedrības finanšu stāvokli. Pārskatā pielietotās uzskaites metodes ir
saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likumu un citiem grāmatvedību reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Sabiedrības funkcionālā un pārskata valūta ir euro. Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti
euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu veida.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sastādīts pēc horizontālās shēmas.
Naudas plūsmas pārskats tiek sagatavots pēc netiešās metodes.
2. Pārskata posteņu novērtēšanas pamatprincipi
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem pamatprincipiem:
2.1. Darbības turpināšanas princips
2022. gada 12. janvārī ir izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 13 “Par valsts akciju sabiedrības
"Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes
izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija"" un sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes
izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""”, atbilstoši
kuram paredzēts izbeigt VAS "Latvijas dzelzceļš" līdzdalību Sabiedrībā, to likvidējot. Atbilstoši
Sabiedrības valdes sastādītam Sabiedrības likvidācijas plānam paredzēts likvidēt Sabiedrību līdz
2022. gada beigām.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka Sabiedrības vadība plāno pārtraukt tās darbības
pārredzamā nākotnē, Sabiedrības pārskats sagatavots pēc principiem, kas atšķirīgi no darbības
turpināšanas principiem. Ņemot vērā to, ka pēc likvidācijas procesa pabeigšanas ir plānots
Sabiedrības aktīvus nodot kā likvidācijas kvotu tās mātes sabiedrībai VAS “Latvijas dzelzceļš” un
turpināt Sabiedrības aktīvu nomu trešajām pusēm, ilgtermiņa aktīvu novērtēšanai piemēroti tādi paši
principi, kādi tiktu piemēroti, ja Sabiedrība plānotu turpināt savu darbību. Pārējie aktīvi un saistības
novērtēti pēc to patiesajām vērtībām, kas būtiski neatšķiras no uzskaites vērtībām.
2.2. Uzkrāšanas princips
Sabiedrība pārskatu, izņemot naudas plūsmas pārskatu, sagatavo saskaņā ar uzkrāšanas
principu. Atbilstoši šim principam darījumi un notikumi tiek atzīti periodā, kad tie notikuši, neatkarīgi no
tā, kad tiek veikti norēķini.
2.3. Uzrādīšanas un klasifikācijas konsekvences princips
Pārskata posteņu uzrādīšanas un klasifikācijas veids ir saglabājies nemainīgs pārskata perioda
laikā, kā arī salīdzināmajos pārskata periodos. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata
periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai
izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
2.4. Būtiskuma princips
Pārskatā ir norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu. Netiek norādīti nenozīmīgi posteņi, kas būtiski nemaina pārskata raksturu, bet padara to
pārāk detalizētu. Nenozīmīgi un līdzīgi posteņi bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas
plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir apvienoti.
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