
Pielikums 

Palielinājums/ 

(samazinājums) 

%

2017.gada 

1.ceturksnis

 (EUR)

2016.gada 

1.ceturksnis

 (EUR)

Neto apgrozījums 1.80 392889 385954

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 

preču vai pakalpojumu iegādes izmaksas
(1,35) 629367 637986

Administrācijas izmaksas 10.16 57525 52218

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (13,41) 248127 286551

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2.83 29470 28658

Pārskata perioda zaudējumi 55.11 74109 47777

SIA "Liepājas tramvajs"

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā sagatavojot 

pēdējā gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Palielinājums saistīts ar projekta dokumentācijas izstrādi, t.sk. attīstības plāna iztrāde finansējuma saņemšanai 

projekta aktivitāšu ietvaros. 

Zaudējumu palielinājumu pārskata periodā ietekmēja būvniecības laikā atgūto  metāllūžņu pārdošana iepriekšējā 

pārskata periodā.

Neauditēts pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

Ietaupījums uz elektroenerģijas rēķina, saistīts ar jaudas samazināšanu abās vilkmes apakšstacijās 2017.gadā

Ieņēmumu samazinājums saistīts ar to, ka 2016.gada sākumā tika pārdoti metāllūžņi (demontētas sliedes), kas bija 

atgūtas tramvaja līnijas renovācijas laikā

Būtiskākās pozīciju izmaiņas
Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Palielinājums saistīts ar viena nobraukta vagonkilometra atlīdzības paagstinājumu salīdzinot ar  2016.gadu 

Palielinājums saistīts ar sagatavošanas darbiem ES projektam "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa 

rekonstrukcija", t.sk. tramvaju ražošanas uzņēmumu apmeklēšana Vācijā, konsultāciju pakalpojumu saņemšana.



Pielikums (turpinājums)

Būtiskākās pozīciju izmaiņas

Bilance

Aktīvs

Palielinājums/ 

(samazinājums) %
31.03.2017. 31.12.2016.

Pamatlīdzekļi (1.96) 17615243 17968072

Bilances vērtības izmaiņas par pamatlīdzekļu nolietojuma daļu 

Krājumi 23.36 106737 76233

Pircēju un pasūtītāju parādi (9.55) 235647 260539

Nauda 23.36 191414 155158

Bilance

Pasīvs

Palielinājums/ 

(samazinājums) 

%

31.03.2017. 31.12.2016.

Citi aizņemumi (īstermiņa) (61.18) 2234 6236

Norēķini par līzingu saskaņā ar grafikiem

Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa) (24.84) 694668 924205

Norēķini ar sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāju

SIA "Liepājas tramvajs"

Neauditēts pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

Atlikuma palielinājums saistīts ar debitoru parādu samaksu

Iepirktas rezerves daļas pārskata gadam tramvaju parka uzturēšanai

Nākamo periodu ieņēmumu pārgrāmatošana pārskata perioda ieņēmumos



Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Paziņojums par vadības atbildību 

SIA „Liepājas tramvajs”

Valdes loceklis Aigars Puks

Liepājā, 2017.gada 12.maijā

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2017.gada 31.martam  nav bijuši notikumi, kas būtiski 

ietekmētu finanšu pārskatu.

Pamatojoties uz SIA „Liepājas tramvajs” valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats 

parperiodu, kas beidzās 2017.gada 31.martā ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 

un sniedz patiesu priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai 

zaudējumiem.

SIA "Liepājas tramvajs"

Neauditēts pārskats par 2017.gada 1.ceturksni


