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AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2015.GADA PĀRSKATS

Sabiedrības nosaukums

Informācija par Sabiedrību
„Liepājas autobusu parks”

Sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Nr.40003015652,
Rīgā, 1991.gada 3.septembrī

Adrese

Cukura ielā 8/16, Liepāja, LV- 3414, Latvija

Nozare saskaņā ar NACE
klasifikāciju

Autotransports, NACE2 49.31 Pilsētas un
piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

Akcionāru pilni vārdi un adreses

Liepājas pilsētas dome (34,85%),
Rožu 6, Liepāja, LV-3401, Latvija
LAP1R SIA (59.45%),
Vaļņu iela 4-5, Rīga, LV –1050, Latvija
Citas fiziskas personas (5.7 %)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Leonīds Krongorns – valdes priekšsēdētājs
Māris Ārbergs - valdes loceklis
Laima Kutuzova - valdes locekle

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati

Edgars Dupats – padomes priekšsēdētājs
Ronalds Fricbergs - padomes priekšsēdētāja vietnieks
Madara Šķēle-Dupate - padomes locekle (līdz 28.07.2015.)
Harijs Krongorns – padomes loceklis
Mārtiņš Tīdens – padomes loceklis
Ainars Šlesers – padomes loceklis (no 28.07.2015.)

Pārskata periods

2015. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revidenta vārds un adrese

SIA Potapoviča un Andersone
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.99
Ūdens iela 12-45,Rīga, LV-1007, Latvija
Atbildīgā zvērinātā revidente:
Kristīne Potapoviča
sertifikāts Nr. 99
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AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2015.GADA PĀRSKATS
A/S ”Liepājas autobusu parks” vadības ziņojums
Darbības veids
Akciju sabiedrības “Liepājas autobusu parks” pamatdarbības veids ir sabiedriskie pasažieru
pārvadājumi pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, reģionālos starppilsētu
nozīmes maršrutos.
Akciju sabiedrība “Liepājas autobusu parks” savā darbībā vadās pēc ISO 9001:2008 standartiem,
sertifikācijas jomā – pasažieru pārvadājumi ar autobusiem iekšzemes maršrutos. Aktuālais vadības
sistēmas sertifikāts ir ar derīgumu termiņu līdz 2018.gada 31.maijam. Sertifikāciju un uzraudzības auditus
veic DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
Sabiedrības neto apgrozījums 2015. gadā sasniedza EUR 10 501 828, kas, salīdzinot ar
2014. gadu, ir samazinājies par EUR 390 092 vai 3.6%. Ieņēmumi no regulārajiem pasažieru
pārvadājumiem sastādīja EUR 10 500 405, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājušies par EUR 382 640
vai 3.5 %. Ieņēmumi samazinājušies sakarā ar AS “Air Baltic Corporation” līguma termiņa izbeigšanos, kas
bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.
2015.gadā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas sastādīja EUR 9 451 115, kas, salīdzinot ar
2014.gadu, ir samazinājušās par EUR 830 666 vai 8.1%. Izmaksu samazinājums galvenokārt saistīts ar
degvielas cenas samazināšanos tirgū.
2015. gada neto peļņa uz akciju ir EUR 0,868, 2014. gadā neto zaudējumi uz akciju EUR 0,365.
Sabiedrības maksātspējas rādītājs (pašu kapitāls/aktīvi) 2015. gadā bija – 0.3, bet 2014. gadā –
0.61. Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori) 2015. gadā bija – 1.72, bet 2014. gadā –
1.40. Sabiedrības maksātspējas rādītājs ir samazinājies, jo Sabiedrība šogad atjaunoja tehnisko parku,
līzingā iegādājoties 57 jaunus autobusu Liepājas pilsētas pārvadājumiem. Līguma par pasažieru
pārvadājumu veikšanu Liepājas pilsētā termiņš ir 10 gadi, kas sakrīt ar līzinga līguma termiņu. Tādēļ AS
„Liepājas autobusu parks” ir pārliecināta, ka pieaugušās saistības nerada grūtības uzņēmuma
maksātspējai un norēķiniem
Sabiedrība regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu, darba algu izmaksu un
citus maksājumus.
285).

AS “Liepājas autobusu parks” 2015. gadā vidējais strādājošo skaits bija 294 darbinieki (2014.g. –

Sabiedrība 2015. gadā turpināja darbu pie pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes un
iekārtu modernizācijas, personālvadības organizācijas uzlabošanas, akcentējot pasākumus, kas vērsti uz
uzņēmuma konkurētspējas palielināšanu.
2015.gadā Sabiedrība kopumā iegādājās 62 autobusus.
Saistībā ar pakalpojumu uzsākšanu pēc 2014.gadā noslēgtā līguma uz 10 gadu periodu ar LPPA
„Liepājas sabiedriskais transports” „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas
maršrutos” iepirkuma konkursa rezultātā tikai iepirkti 57 jauni autobusi. Tajā skaitā, 43 jauni pilsētas
pārvadājumu autobusi Solaris Urbino 12 no „Solaris Bus & Coach S.A.” par kopējo summu EUR 7 697 000
un 14 mazas ietilpības autobusi MB Spriter no SIA „Domenikss” par kopējo līgumcenu EUR 807 787.
Sabiedrība 2015.gadā iegādājās arī 2 jaunus starppilsētu autobusus SETRA S417 UL/2
BUSINESS starppilsētu pārvadājumiem un 3 lietotus MB Sprinter mikroautobusus Kurzemes reģiona
pārvadājumiem.
2015.gadā Sabiedrība izsludināja iepirkuma konkursu „Par jaunu starppilsētu autobusu piegādi
sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem”, kurā uzvarēja SIA „Domenikss”, par kopējo līgumcenu EUR
571 500. Līgums tika noslēgts 2016.gada 16.martā, 3 starppilsētu autobusi MB Intouro jāpiegādā līdz
2016.gada 21.septembrim.
Sabiedrība 2015.gada martā parakstīja līgumus ar VSIA „Autotransporta direkcija” par
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu
tīkla daļās Centrs-1 A, Centrs-1 B un Centrs-1 C, sākot ar 2015.gada martu līdz 2020.gada 31.decembrim.
Sabiedrība piedalās 14.08.2015. VSIA „Autotransporta direkcija” izsludinātajā konkursā „Par
tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem reģionālās nozīmes
maršrutu tīkla daļā „Kurzeme” lotē „Aizpute”, „Kuldīga”, „Priekule”, „Saldus”, „Ventspils””.
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AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2015.GADA PĀRSKATS
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015. gadu
Kopā

EUR

Pārskata
gada
nesadalītā
peļņa/
(nesegtie
zaudējumi)
EUR

327

2 937 657

(59 732)

3 771 020

-

-

1

-

1

(14 351)

-

14 351

-

-

Iepriekšējo gadu peļņas pārnešana

-

-

(59 732)

59 732

-

Pārskata gada zaudējumi

-

-

-

228 834

228 834

2014. gada 31. decembrī

878 417

327

2 892 277

228 834

3 999 855

Iepriekšējo gadu zaudējumu
pārnešana

-

-

228 834

(228 834)

-

Pārskata gada peļņa

-

-

-

544 371

544 371

878 417

327

3 121 111

544 371

4 544 226

2013. gada 31. decembrī
Korekcijas saistībā ar pāriešanu uz
euro
Pamatkapitāla denominācija

2015. gada 31. decembrī

Pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Iepriekšējo
gadu
nesadalītā
peļņa

EUR

EUR

892 768

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”
2015.GADA PĀRSKATS
Naudas plūsmas pārskats par 2015. gadu

Pielikums

2015
EUR

2014
EUR

636 802

283 320

1 205 418
21

691 593
275

(58 037)
(777)
130 229

68 383
(3 312)
48 875

(86 053)

(24 195)

1 827 603

1 064 939

(89 343)
2 638

169 931
(8 119)

1 780 238
3 521 136
(15 590)
3 505 546

24 406
1 251 157
(15 701)
1 235 456

71 143
(25 874)
88 081
85 270
1 012
219 632

(34 251)
27 417
(8 577)
3 189
(12 222)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam
Samaksātie procenti
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(166 887)
(2 714 358)
(130 229)
(3 011 474)

(353 839)
(213 755)
(48 875)
(616 469)

Pārskata gada neto naudas plūsma
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

713 704
1 322 571

606 765
715 806

2 036 275

1 322 571

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu nolietojums
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem
parādiem)
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
f) peļņa no ieguldījumu izveidošanas un pamatlīdzekļu
realizācijas
Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Meitas sabiedrības realizācijas rezultātā saņemtie ieņēmumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Izsniegtie aizdevumi (neto)
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

19

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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