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40003373598 Vaidavas iela 11, Mārupes novads, LV-
2167Latvija 
Māris Biernis , Zvērināts revidents, Sertifikāts Nr.148 
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VSIA "Latvijas Radio" vadības ziņojums par 2011. gada darbību 

Darbības veids - brīvas un vispusīgas informācijas izplatīšanas nodrošināšana par notikumiem 

Latvijā un ārzemēs; latviešu valodas un kultūras attīstības nodrošināšana; vispusīgu mūzikas 

programmu veidošana; citi darbības veidi saskaņā ar statūtiem. 

Atbilstoši likuma «Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums" Pārejas noteikumu 4.punktam un 

ar Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra 10.09.2010. lēmumu nr 6-12/112790 uzņēmējsabiedrība 

Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio" 2010.gada lO.septembrī ir 

izslēgta no Uzņēmuma reģistra un ierakstīta komercreģistrā kā komercsabiedrība - Valsts sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio" ar vienoto reģistrācijas numuru 40003080614. 

VSIA "Latvijas Radio" kā sabiedriskas raidorganizācijas pamatuzdevums un mērķis ir uz 

vienošanās pamata ar Nacionālo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu pildīt Sabiedrisko pasūtījumu, kas 

ir programmu un raidījumu kopums. Šīs vienošanās ietvaros tiek nodrošināta radio programmu 

sagatavošana un pārraidīšana atbilstoši Latvijas sabiedrības interesēm un Nacionālo Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu apstiprinātajai vispārējai programmas koncepcijai: 

• Latvijas radio 1. programma - nacionālā programma; 

• Latvijas radio 2. programma - latviešu mūzikas programma; 

• Latvijas radio 3. programma („Klasika") - klasiskās mūzikas programma; 

• Latvijas radio 4. programma („Doma laukums") - integrācijas programma; 

• Latvijas Radio 5. programma („NABA") - studentu radio un Saeimas 

plenārsēžu translācija. 

Darbības novērtē jums 

Galvenais uzdevums 2011.gadā bija uzņēmuma sniegtā pakalpojuma- Sabiedriskā pasūtījuma 

nepārtrauktības un stabilitātes nodrošināšana. Pamata rādītāji dod pamatu apgalvojumam, ka šis 

uzdevums kopuma izpildīts. Plānotais raidījumu apjoms stundās ir izpildīts, palielinot ziņu un 

informatīvi analītisko raidījumu īpatsvaru programmās. 2011.gadā nedaudz samazinājās Latvijas 

Radio tirgus (auditorijas) daļa kopējā radio klausītāju apjomā, kas bija par pamatu rūpīgai Latvijas 

Radio raidījumu kvalitātes izvērtēšanai un personāla apmācību darba intensificēšanai. 

2011.gadā nedaudz palielinājās radio ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.gadu t.sk.- palielinājās 

pašu saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas lielā mērā skaidrojams ar politiskās reklāmas 

ieņēmumiem saistībā ar ārkārtas vēlēšanām. Papildus tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi ārkārtas 

vēlēšanu atspoguļošanai programmās. Tika turpināts darbs alternatīvu finansējuma avotu- vietējo un 

starptautisko, piesaisti raidījumu veidošanā, vienlaikus ievērojot sabiedriskās apraides darbības 

ētiskos pamatprincipus. Pie šādiem nosacījumiem bija iespējams palielināt arī programmu ražošanu 

un attiecīgi pieauga arī ražošanas izmaksas. 
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2011.gadā turpināja pieaugt interneta informācijas apjoms un ietekme. Savu straujo attīstību 

turpināja sociālie saziņas tīkli. Šādos apstākļos Latvijas Radio bija būtiski saglabāt stabilizējoša 

faktora lomu publiskās informācijas apritē. Gan ekspertu vērtējumi, gan kvantitatīvie un kvalitatīvie 

pamata pakalpojuma parametri dod pietiekamu pamatu pieņemt, ka šis uzdevums ir veiksmīgi 

izpildīts. 

Uzņēmuma vadība uzskata, ka sabiedrības darbības ekonomiskais rezultāts 2011.gadā- peļņa 

Ls 40 380 apjomā, ir atzīstams par labu rādītāju. 

Kopumā klausītāju skaits 2011. gadā bija 958 tūkstoši klausītāju, bet Latvijas Radio daļa visu 

radio klausītāju kopskaitā sasniedza 40 %. 

Vērtējot Latvijas Radio 2011. gada darbu Sabiedriskā Pasūtījuma realizēšanā, Nacionālā 

Elektronisko Plašsaziņas līdzekļu Padome savas kompetences robežās to novērtēja atzinīgi. 

Ievērojot LR Ministru kabineta izstrādātās pamatnostādnes par rezultātu un rezultatīvo rādītāju 

sistēmu, uzņēmums īstenoja politiskos un makroekonomiskos mērķus: 

• nodrošināja aktuālas, neatkarīgas un daudzveidīgas informācijas sniegšanu klausītājiem 

visā valsts teritorijā un ārzemēs, kultūras vērtību dokumentēšanu, saglabāšanu un izmantošanu radio 

programmu veidošanā, uzturēja augstu sabiedrības uzticamības līmeni; 

• nodrošināja informācijas plūsmas nepārtrauktību, ieskaitot krīzes situācijās, uzlaboja radio 

programmu kvalitāti kā sociālās infrastruktūras sastāvdaļu. 

Radio programmu izplatīšana 201 l.gadā notika četros FM tīklos un FM 93,1 Mhz frekvencē Rīgā, 

izmantojot VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" raidītājus. 

..Latvijas Radio" 1. programma - 14 raidītāju un aptvertā valsts teritorija 96,22% ar 99,85% 

valsts iedzīvotāju 

- „Latvijas Radio" 2. programma -11 raidītāji un aptvertā valsts teritorija stereo 

režīmā 95,29% ar 99,00% iedzīvotāju 

- ,.Latvijas Radio " 3. programma ( "Klasika") - 9 raidītāji un aptvertā valsts teritorija 

stereo režīmā 65.07%) ar 87.73% iedzīvotāju; 

- ..Latvijas Radio" 4. programma ("Doma laukums") - 6 raidītāji un aptvertā valsts 

teritorija stereo režīmā 36,92% ar 73,23% iedzīvotāju; 

- „Latvijas Radio" 5. programma ("NABA"+Saeimas plenārsēdes) - 1 raidītājs un 

aptvertā valsts teritorija 6, 16 % ar 40 % iedzīvotāju. 
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Finanšu l īdzekļi 

VSIA «Latvijas Radio" 2011.gada kopējie ieņēmumi - 4 969 130 LVL. Salīdzinot ar 

2010.gadu kopējie ieņēmumi (4 885 063 LVL) ir palielinājušies par Ls 84 067 jeb par 1,7%. 

VSIA „Latvijas Radio" 2011.gada kopējie izdevumi - 4 928 750 LVL. Salīdzinot ar 

2010.gadu (4 673 718 LVL) kopējie izdevumi palielinājušies par 255 032 LVL, jeb par 5,5%. 

Sabiedrības darbības rezultāts ir peļņa, kas 2011.gadā sastādīja 40 380 LVL. Bilances 

kopsumma 2011.gada 31.decembrī ir 4 553 330 LVL, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 

samazinājusies par 155 441 LVL. 

Sabiedrības neto apgrozījums 2011.gadā sastādīja 4 877 570 LVL, kas salīdzinot ar 2010.gadu 

ir par LVL 105 199, jeb 2,2 % vairāk. Valsts dotācija 2011.gadā veido 78,6% no neto apgrozījuma. 

Ražošanas izmaksas 2011.gadā sastādīja 4 653 201 LVL, kas salīdzinot ar 2010.gadu ir par 

201 050 LVL, jeb par 4,5 % vairāk. 

Administrācijas izmaksas 2011.gadā sastādīja 212 351 LVL, kas ir par 26 801 LVL, jeb par 

14,4% vairāk kā 2010.gadā un lielā mērā saistīts ar papildu piesaistīto līdzekļu programmām 

administrēšanas izmaksu pieaugumu. 

Sabiedrības peļņa pirms nodokļiem ir 72 439 LVL. Pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas 

ir 40 380 LVL. 

Sabiedrības 2011.gadā gūto peļņu plānots novirzīts iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un 

2012.gada izdevumu apmaksai, jo izmaksas virknē izdevumu pozīciju (tādās kā elektroenerģija, 

apkure, degviela, autortiesību maksājumi, u.c.) būtiski pieaugs. 

2011.gada ieņēmumus veido: 

Saņemtā dotācija programmas - "Radio programmas veidošanas un izplatīšanas" izdevumu segšanai 

- 3 835 158 LVL; 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības - 1 042 412 LVL; 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi - 90 917 LVL; 

Pārējie procentu ieņēmumi - 643 LVL. 

2011.gadā tika piešķirti papildu līdzekļi 29 660LVL no programmas 99.00.00 Līdzekļu 

neparedzētiem gadījumiem VSIA "Latvijas Radio" "Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums" 

71.panta 1., 3., 4., 5., 11., 13., 15. un 20. punktos noteikto sabiedrības informēšanai priekšvēlēšanu 

aģitācijas un vēlēšanu laikā. Minētie līdzekļi atspoguļoti kopējā valsts dotācijas apjomā 201 l.gadā. 
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Likviditātes rādītāji: 

• Kopējās likviditātes rādītājs 2011.gadā ir 1,49 (2010.gadā 1,05), kas ir ar pozitīvu dinamiku, bet 

ir nedaudz zemāks par teorētiski pieņemto. Tomēr, ņemot vērā Sabiedrības darbības un 

finansēšanas specifiku, šāds rādītājs ir uzskatāms par labu un nerada likviditātes risku. 

• Absolūtās likviditātes rādītājs 201 l.gadā palielinājies un ir 0.99 (2010.gadā 0.61). 

Aktivitātes rādītāji parāda sabiedrības līdzekļus izmantojumu. To raksturo: 

• Apgrozāmo līdzekļu aprites koeficients - (4 877 570/434 116) = 11,24 (2010.gadā - 14,96) 

• Debitoru aprites koeficients - (4 877 570/51 810) = 94,14 (2010.gadā 105,26) 

• Kreditoru aprites koeficients - (4 653 021/297 514) = 15.64 (2010.gadā 12,86) 

Saistību rādītāji -saistību īpatsvars 2011. gada bilancē sastāda 0.13 (2011 .gadā - 0,12). 

Saistību attiecība pret pašu kapitālu 201 l.gadā sastāda 0.15 (201 l.gadā - 0.14) 

Sabiedrības finansiālā neatkarība nav apdraudēta, jo saistību rādītājs ir ļoti labā līmenī. 

Programmas un izmaksas 

201 l.gadā kopējais izmaksu apjoms ir 4 928 750 LVL. Visu piecu Radio programmu 

raidīšanas apjoms bija 43 800 stundas. Vienas raidstundas izmaksas 201 l.gadā bija 112.52 LVL, kas 

ir par 5% vairāk kā 2010.gadā (vienas raidstundas izmaksas 2010.gadā bija 106.84 LVL). 

Latvijas Radio klausītāju skaits 201 l.gadā vidēji bija 958 tūkstoši klausītāju. Latvijas Radio 

visu programmu kopējās izmaksas 201 l.gadā vidēji uz vienu klausītāju bija 5,14 LVL. 

Naudas plūsma 

201 l.gadā naudas plūsmas ieņēmumi sastādīja 5 077 823 LVL, kas ir par 110 441 LVL vairāk 

kā 2010.gadā, kas galvenokārt saistīts ar papildu valsts dotācijas apjomu 201 l.gadā ārkārtas vēlēšanu 

atspoguļošanai programmās un nedaudz lielākiem pašu ieņēmumiem no saimnieciskās darbības 

salīdzinot ar 2010.gadu. 

Valsts dotācija 201 l.gadā veido 75,5% no visiem ieņēmumiem. Pašu saimnieciskās darbības 

rezultātā gūtie ieņēmumi sastādīja 1 242 665 LVL, jeb 24,5 % no visiem ieņēmumiem, no tiem 

ieņēmumi no reklāmas un sludinājumu izvietošanas sastādīja 923 700 LVL, jeb 74,3%. 

Naudas plūsmas izdevumi 201 l.gadā sastādīja 4 973 895 LVL, kas ir par 132 162 LVL vairāk 

kā 2010.gadā. 

Neto naudas plūsma 201 l.gadā bija pozitīva un sastādīja 103 928 LVL. 
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Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam 

nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu 

jāpaskaidro finanšu pārskatā. 

Uzņēmuma darbības turpināšana ir saistīta ar vienošanos par Sabiedrisko Pasūtījuma izpildi 

budžeta programmas „Radio programmu veidošana un izplatīšana" ietvaros un īstenojot 

saimniecisko darbību. Uzņēmuma spēja darboties ir atkarīga no īpašnieku sniegtā finansiālā atbalsta 

(valsts budžeta dotācijas). Uzņēmuma darbības turpināšanu var ietekmēt spēja piemēroties un 

darboties mainīgos ekonomiskos apstākļos, kā arī makroekonomiskās situācijas attīstība valstī un 

pasaulē kopumā. 

Patreizējā budžeta situācija ļauj prognozēt, ka uzņēmuma vadībai 2012.gadā izdosies 

nodrošināt uzņēmuma likviditāti un maksātspēju pietiekamā līmenī, kā arī noslēgt gadu ar 

sabalansētām naudas plūsmām un bez būtiskiem kreditoru parādiem. 

/,&* 

Jānis Siksnis 
VSIA «Latvijas Radio" Valdes loceklis 

Rīga, Latvija 
2012.gada4.jūlijā 
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FINANSU P Ā R S K A T S 

Peļņas vai zaudējuma un ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 

aprēķins par 2011. gadu 
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS 

Neto apgrozījums 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksas 

Bruto peļņa vai zaudējumi 

Pārdošanas izmaksas 

Administrācijas izmaksas 

Pārējie sabiedrības saimnieciskās 
darbības ieņēmumi 

Pārējās sabiedrības saimnieciskās 
darbības izmaksas 

Pārējie procentu ieņēmumi un 
tamlīdzīgi ieņēmumi 

Procentu maksājumi un 
tamlīdzīgas izmaksas 

Pārskata gada peļņa vai 
zaudējumi un ieņēmumu 
pārsniegums pār izdevumiem 
pirms nodokļiem 

Pārējie nodokli 

Atliktais uzņēmuma ienākuma 
nodoklis 

Pārskata gada pe ļņa vai 
z a u d ē j u m i un ieņēmumu 
pārsniegums pār izdevumiem 

Piezīmes 
numurs 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2011 
LVL 

4877570 

-4653021 

224549 

-29342 

-212351 

90917 

-1525 

643 

-452 

72439 

-4905 

-27154 

40380 

2010 
LVL 

4772371 

-4451971 

320400 

-30125 

-185550 

110587 

-1780 

2105 

-2 

215635 

-4290 

-

211345 

20 
LI 

t.sk. 
10.09.2010.-
31.12.2010. 

1518211 

-1469886 

48325 

-21027 

-67773 

32020 

-740 

1911 

-2 

-7286 

-1323 

-

-8609 

10 
^L 

t.sk. 
1.01.2010.-
9.09.2010. 

3254160 

-2982085 

272075 

-9098 

-117777 

78567 

-1040 

194 

-

222921 

-2967 

219954 

Pielikumi no 14. līdz 30.1apai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

/JZ* 
Jānis Siksnis 
VSIA „Latvijas Radio" valdes loceklis 

Rīga, Latvija 
2012.gada4.jūlijā 
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FINANSU PĀRSKATS 

Bilance 2011.gada 31.decembri 

Aktīvs 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

I. Nemateriālie ieguldījumi 

Citi nemateriālie ieguldījumi. 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem. 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 

II. Pamatlīdzekļi 

Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 

Iekārtas un mašīnas 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

Pamatlīdzekļi kopā 

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi: 

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

I. Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

Avansa maksājumi par precēm 

Krājumi kopā 

III. Debitori 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Citi debitori 

Nākamo periodu izmaksas 

Uzkrātie ieņēmumi 

Debitori kopā 

IV. Naudas līdzekļi 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 

Aktīvu kopsumma 

Piezīmes 
numurs 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

31.12.2011 

LVL 

15641 

15641 

3502703 

479756 

117565 

1169 

880 

4102073 

1500 

1500 

4119214 

4818 

1234 

6052 

40730 

7691 

71691 

18329 

138441 

289623 

434116 

4553330 

31.12.2010 

LVL 

2772 

2772 

3600000 

317682 

83490 

1110 

72275 

4074557 

1500 

1500 

4078829 

6120 

71 

6191 

52214 

2984 

70147 

1829 

127174 

185695 

319060 

4397889 

10 
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FINANŠU PĀRSKATS 
Bilance 2011.gada 31.decembrī 

Pasīvs 

1. Pašu kapitāls 

Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

Rezerves: 

a) pārējās rezerves 

Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem: 

a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu 
pārsniegums pār izdevumiem 
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums 
pār izdevumiem 
c)pārskata gada peļņa vai zaudējumi 

Pašu kapitāls kopā 

2.Uzkrājumi atvaļinājumiem 

3. Kreditori 

I.Ilgtermiņa parādi 

Citi aizņēmumi 

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības 

Nākamo periodu ieņēmumi 

Ilgtermiņa parādi kopā 

II. īstermiņa parādi 

Citi aizņēmumi 

No pircējiem saņemtie avansi 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Uzkrātās saistības 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Pārējie kreditori 

Nākamo periodu ieņēmumi 

īstermiņa parādi kopā 

Kreditori kopā 

Pasīvu kopsumma 

Piezīmes 
numurs 

20 

21 

22 

23 24 

25 

11 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

31.12.2011 

LVL 

579592 

3624876 

185274 

-552518 

40380 

3877604 

79043 

8861 

27154 

268944 

304959 

6363 

3147 

113944 

16849 

59171 

39841 

52409 

291724 

596683 

4553330 

31.12.2010 

LVL 

579592 

3584956 

-529599 

185274 

-22919 

3797304 

68968 

228314 

228314 

10883 

117331 

16325 

51853 

50132 

56779 

303303 

531617 

4397889 

Pielikumi no 14. līdz 30.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

Jānis Siksnis 
VSIA „Latvijas Radio" valdes loceklis 

Rīga, Latvija 2012.gada 4.jūlijā 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

FINANSU PĀRSKATS 

Naudas plūsmas pārskats par 2011.gadu 
(pēc tiešas metodes) 

I. Pamatdarb ības naudas p l ū s m a 
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, 
t.sk. 
-nākamo periodu ieņēmumi 
- saņemtās valsts dotācijas 
-Ziedojumi un Ziedojuma telefons 
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 
pamatdarbības izdevumiem, t.sk. 
-maksājumi piegādātajiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem 
-maksājumi darbiniekiem un viņu interesēs vai viņu uzdevumā trešajai 
personai 
-izdevumi nodokļu maksājumiem 
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 
4. Bruto p a m a t d a r b ī b a s naudas p l ū s m a 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

pārdošanas 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 

III. F inansēšanas darb ības naudas p l ū s m a 
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 

IV. Ā r v a l s t u va lū tu kursu svārstību rezultāts 

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai 
s a m a z i n ā j u m s 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
s ā k u m ā 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda 
beigās 

Piezīmes 
numurs 

18 

2011 
LVL 

5077324 

79757 
3835158 

940 
(4928818) 

(2118648) 
(1573483) 

(1236687) 
499 

149005 
149005 

(34923) 

(34923) 

(9717) 
(9717) 

(437) 

103928 

185695 

289623 

2010 
LVL 

4891299 

82062 
3805498 

10190 
(4710554) 

(2022304) 
(1442736) 

(1195686) 
2083 

182828 
182828 

(130788) 
74000 

(56788) 

(391) 

125649 

60046 

185695 

Pielikumi no 14. līdz 30.1apai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

Jānis Siksnis 
VSIA „Latvijas Radio" valdes loceklis 

Rīga, Latvija 2012.gada 4.jūlijā 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

FINANŠU P Ā R S K A T S 

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

Uz 31.12.09. 
2009.g. ieņēmumu pārsnieguma 
pār izdevumiem pārvietošana uz 
iepriekšējo gadu nesadalīto 
ieņēmumu pārsniegumu pār 
izdevumiem 
Ieņēmumi un izdevumi, kas 
attiecas uz iepriekšējo 2009.gadu 
Iepriekšējo periodu kļūda 
(skat. grāmatvedības politiku) 
Pārskata gada nesadalīto 
ieņēmumu pārsniegums pār 
izdevumiem līdz 2010.gada 
9..septembrim 
Pārskata gada nesadalīto 
ieņēmumu pārsniegums pār 
izdevumiem kļūda( skat. 
grāmatvedības politiku) līdz 
2010.gada 9.septembris. 
Pārskata gada zaudējumi (skat 
.grāmatvedības politiku pēc 
2010.gadā nolO.septembra 
Pārskata gada zaudējumu 
kļūda(skat. grāmatvedības 
politiku) pēc 2010.gadā 
10.septembra 
Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 
samazinājums 
Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 
palielinājums 
Kapitālieguldījumu VIP 
samazinājums 
Kapitālieguldījumu VIP 
pārklasifikācija 

Uz 31.12.10. 

2010.g. ieņēmumu pārsnieguma 
pār izdevumiem pārvietošana uz 
pārējām rezervēm 
2010.gada zaudējumu 
pārvietošana uz iepriekšējo gadu 
nesadalītiem ieņēmumiem. 
Pārskata gada pejņa 
Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 
palielinājums 

Uz 31.12.11. 

Pamat
kapitāls 

LVL 

579592 

579592 

579592 

Ilgtermiņu 
ieguldījumu 
pārvērtēša
nas rezerve 

LVL 

460772 

-1150 

+3125334 

3584956 

+39920 

3624876 

Pārējās 
rezerves 

LVL 

342171 

-71357 

-270814 

_ 

185274 

185274 

Iepriekšējo 
gadu 

nesadalītā 
ieņēmumu 

pārsniegums 
pār 

izdevumiem 
LVL 

-553683 

+829812 

+6885 

-812613 

-529599 

-22919 

-552518 

Pārskata 
gada 

nesadalīto 
ieņēmumu 

pārsniegums 
pār 

izdevumiem 
LVL 

829812 

-829812 

219954 

-34680 

-8609 

-14310 

162355 

-185274 

+22919 
40380 

40380 

Pašu 
kapitāls 

kopā 

LVL 

1658664 

0 

6885 

-812613 

219954 

-34680 

-8609 

-14310 

-1150 

3125334 

-71357 

-270814 

3797304 

0 

0 
40380 

39920 

3877604 
Pielikumi no 14. l īdz 30.1apai ir n e a t ņ e m a m a šī finanšu p ā r s k a t a sa s tāvda ļa 

Jānis Siksnis /. s 

VSIA „Latvijas Radio" valdes loceklis 
Rīga, Latvija 2012.gada 4. jūl i jā 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

1 Grāmatvedības politika 

Pārskata sagatavošanas pamats 

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu 

likumam", LR MK noteikumiem Nr. 481 un Nr. 488 no 21.06.2011, kā labas prakses paraugus 

atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši 

apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu 

nosakot pēc tiešās metodes. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes 

nav mainītas. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk 

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā 

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada 

pārskata sastādīšanas dienu; 

• aprēķinātas un ņemtai vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no 

tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. 

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 

f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. 

g) Norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un 

būtību, nevis juridisko formu. 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADAPĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījumā ir valsts dotācija Radio programmas veidošanai un izplatīšanai, kas tiek 

atzīta saņemšanas brīdī, ieņēmumi no reklāmas pakalpojumu sniegšanas, radio translācijām, ierakstu 

studijas īres, ieņēmumi no fonotēkas fondu kopēšanas, sadarbības raidījumiem un citu pakalpojumu 

sniegšanas no kuriem atskaitītas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi 

nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu un tiek atzīti rašanās brīdī. 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā 

esošām autortiesībām un blakustiesībām no 2005.gada nolietojums (amortizācija) netiek rēķināts. 

Datorprogrammas un licences uzrādītas iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 

uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, 

izmantojot lineāro metodi izmantojot vadības noteikto likmi 25% gadā 

Iepriekšējo periodu kļūdu labojums un politikas maiņa. 

Latvijas Radio ir jānovērtē, jāsaglabā un jāizplata nacionālo un Eiropas kultūras mantojumu, 

kā arī jāveic Latvijas Radio kora fondu ierakstus, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu (turpmāk „Ieraksti")- Lai izpildītu minētos uzdevumus, Latvijas Radio nodrošina Ierakstu 

izveidi, kā rezultātā Latvijas Radio veidojas Ieraksta izstrādes izmaksas, kas iepriekšējos periodos tika 

kapitalizētas bilancē un uzskaitītas kā nemateriālā vērtība jeb aktīvs. Šīs izmaksas ietver materiālu 

izmaksas, tiešās darba izmaksas un attiecīgās papildu izmaksas. Ņemot vērā, ka Ierakstu izstrādes 

brīdī nav iespējams noteikt, vai ir sagaidāmi ekonomiskie labumi no šiem Ierakstiem un vai iespējamie 

labumi spētu nosegt izmaksas, kas radušās, izstrādājot Ierakstu, un ierakstu izstrādes izmaksas ir tieši 

saistītas ar Latvijas Radio pamatdarbību un nav pilnībā atdalāmas no saimnieciskās darbības veikšanas 

un Latvijas Radio attīstības kopumā. Šī izmaiņa ir uzskatāma par grāmatvedības politikas maiņu un ir 

piemērojama retrospektīvi, nosakot ietekmi uz visu iepriekšējo finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un 

koriģējot salīdzināmos rādītājus uz pārskata perioda sākumu. 

Lai sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Radio finanšu stāvokli un rezultātiem, 

ņemot vērā auditorkompānijas KPMG Baltics izvērtējumu par koncertu ierakstu veikšanas izdevumu 

uzskaiti grāmatvedībā, kā arī ņemot vērā normatīvo aktu regulējumu veikti sekojoši labojumi, pa 

gadiem: 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

Postenis 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 
Nemateriālie ieguldījumi 

Iepriekšējo periodu peļņa 
vai zaudējums 

Bija 
deklarēts 

103104 

12388 

164048 

26917 

164762 

-21431 

134609 

45104 

209287 

409463 

185429 

-138266 

164504 

-800950 

129914 

829812 

40172 

219954 
17082 

-8609 

Pēc 
labojuma 

83985 

6731 

77139 

-59992 

47801 

-138392 

55849 

-33656 

84892 

285068 

50270 

-273425 

30184 

-935270 

12924 

712822 

5492 

185274 
2772 

-22919 

Ietekme uz 
finanšu 
rezultātu 

19119 

19119 

86909 

86909 

116961 

116961 

78760 

78760 

124395 

124395 

135159 

135159 

134320 

134320 

116990 

116990 

34680 

34680 
14310 

14310 

(LVL) 

Gads 

2002.gads 

2003.gads 

2004.gads 

2005.gads 

2006.gads 

2007.gads 

2008.gads 

2009.gads 

2010.gads 01.01.-09.09. 

2010.gads 10.09.-31.12. 

Kopējā ietekme 861603 

(19119+86909+116961+78760+124395+135159+134320+116990+34680+14310=861603) 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011 .-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

Pamatlīdzekļi 

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Pārvērtēti ir ēka, mākslas priekšmeti, 

mūzikas instrumenti. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas biežums ir atkarīgs no pamatlīdzekļu objekta 

patiesās vērtības izmaiņu lieluma un biežuma. Pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu nosaka profesionāli 

kvalificēti vērtētāji ar atzītām vērtēšanas metodēm. 

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī 

"Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve". Ja vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē tā 

paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija 

ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, šāds vērtības pieaugums summā, kas nepārsniedz 

minētās izmaksas, ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumi. 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā atskaitot uzkrāto nolietojumu un 

uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, 

izmantojot lineāro metodi izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: 

Ēkas un būves 

Tehnoloģiskās iekārtas 

Transporta līdzekļi 

Citi pamatlīdzekļi 

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 

1% 

15% 

14.3% 

15% 

25% 

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp 

pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no 

attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - latos (LVL). 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa 

attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos 

pēc 

Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību 

rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto 

vērtībā. 

USD 
EUR 

31.12.11. 
0.544 

0.702804 

31.12.10. 
0.535 

0.702804 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi 

iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai 

norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 

Krājumu novērtēšana 

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes (vai 

ražošanas) pašizmaksā. Novecojuši, lēna apgrozījuma vai bojāti krājumi novērtēti atbilstoši neto 

pārdošanas vērtībai. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. 

Pārdošanai turēti ilgtermiņā ieguldījumi 

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi tiek atzīti, ja šie objekti ir pieejami tūlītējai 

pārdošanai pēc parastiem pārdošanas nosacījumiem un to pārdošana ir ticama. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus 

šaubīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem izveidoti gadījumos, kad tiek 

uzskatīts, ka šo nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 

Uzkrātie ieņēmumi 

Saskaņā ar Gada pārskata likuma 25.panta pirmās daļās 4.punktu peļņas vai zaudējuma aprēķinā 

jāatspoguļo visi ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. 

Finanšu noma 

Finanšu noma ir noma, kas būtībā nodod nomniekam visus aktīva īpašuma tiesībām 

raksturīgos riskus un atlīdzības. īpašuma tiesības var tikt vai netikt nodotas. Ja noma ir klasificēta par 

finanšu nomu, nomas termiņa sākumā nomnieka bilancē atzīst gan nomāto aktīvu, gan saistības veikt 

nākotnes maksājumus. Sastādot gada pārskatu, saistības, kuru apmaksas termiņš ir nākamais taksācijas 

gads, ir jāattiecina un jāparāda bilancē kā īstermiņa saistības, bet turpmāko gadu saistības- ilgtermiņa 

kreditoru posteņos. Uzņēmumam 2011.gadā ir noslēgts finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgums ar SIA 

„SEB līzings". 

Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistības attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un kuru apjoms vai 

segšanas datums ir gada pārskata sastādīšanas laikā ir zināmi. 

Uzkrātas saistības ir pārskata gada izdevumi, par kuriem nodokļu rēķins ir saņemts nākamajā 

pārskata periodā. 
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Finanšu pārskata pielikums 

Posteņu pār klasifikācija 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.488"Gada pārskata piemērošanas noteikumi" 105.punktu 

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par uzkrāto atvaļinājumu apmaksu postenī „Uzkrātās 

saistības" var iekļaut tikai tad, ja ir skaidri zināms maksājuma datums vai šo izmaksu apjoms, kas būs 

vienāds ar nākotnē izmaksājamām summām par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotā atvaļinājuma 

dienāmJa izmaksu apjoms vai maksājuma datums nav skaidri zināms, veidojami attiecīgi uzkrājumi. 

Pārskata gadā veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu. Finanšu pārskatā salīdzinošie rādītāji par 

iepriekšējo periodu klasificēti pēc pārskata gada principiem un salīdzināmi. 

Bilancē 

Finanšu informācija 

Uzkrājumi neizmantotiem 
atvaļinājumiem un darba devēja 
sociālajām iemaksām 

Summa 
LVL 

79043 

Pārklasificētā posteņa 
nosaukums 
Uzkrājumi 
atvaļinājumiem 

Iepriekšējā posteņa 
nosaukums 
Uzkrātās saistība 

Uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem nosaka, aprēķinot tos katra mēneša 

beigās, darbinieku vidējo izpeļņu dienā reizinot ar darbinieka mēnesī nopelnīto atvaļinājuma dienu 

skaitu. Kopā ar uzkrājumu atvaļinājumam aprēķina arī uzkrājumu darba devēja sociālajām iemaksām. 

Šie uzkrājumi sākti veidot 2002.gadā. 

Valsts investīciju programmas pamatlīdzekļu iegādes summa tika uzskaitīta pārējo rezervju 

sastāvā. Samazinot katru gadu atlikumu par investīciju līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nolietojuma 

summu. Pārskata gadā veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu. Finanšu pārskatā salīdzinošie rādītāji par 

iepriekšējo periodu klasificēti pēc pārskata gada principiem un salīdzināmi. 

Bilancē 

Finanšu informācija 

Kapitālieguldījumi VIP -pamatlīdzekļu 
iegāde -Ilgtermiņa parādi 
Kapitālieguldījumi VIP -pamatlīdzekļu 
iegāde-īstermiņa parādi 
Kopā 

Summa 
LVL 

194444 

33870 

228314 

Pārklasificētā posteņa 
nosaukums 
Nākamo periodu 
ieņēmumi 
Nākamo periodu 
ieņēmumi 

Iepriekšējā posteņa 
nosaukums 
Pārējās rezerves 

Pārējās rezerves 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

Uzņēmuma ienākuma nodokli nemaksā valsts uzņēmumi, no valsts finansētas 

institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības paredzēti valsts budžetā, un bezpeļņas 

organizācijas. Līdz 2010.gada 9.septembrim Latvijas Radio bija Valsts bezpeļņas sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību un nebija uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāja. 2010.gada 10.septembrī 

Latvijas Radio pārreģistrējās par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Pārskata gada uzņēmumu 

ienākumu nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
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Finanšu pārskata pielikums 

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām 

starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā 

nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības 

izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma 

likmes, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. 

Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to 

iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad ir sagaidāms, ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz 

kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu. 

2 Neto apgrozījums 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi 

Valsts dotācija 

Kopā 

3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

Personāla izmaksas 

Materiālu iegādes un citi izdevumi, kas saistīti ar ražošanas 
procesu 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
vērtību norakstīšanas izdevumi 
Materiālu un mazvērtīgā inventāra norakstīšana 

Pamatlīdzekļu likvidācijas izdevumi 

Programmu izplatīšanas izdevumi 

Sakaru izdevumi 

Telpu uzturēšanas izdevumi 

Komandējumu izdevumi 

Neizskaitāmais PVN 

Darbinieku kvalifikācijas celšanas izdevumi 

Dalības maksas sanāksmēs 

Pārējās izmaksas 

Šaubīgo debitoru parāda uzkrājuma veidošana 

Kopā 

2011 
LVL 

1042412 

3835158 

4877570 

2011 
LVL 

2548360 

44142 

254336 

4800 

37 

1294329 

39359 

105179 

34779 

216187 

5554 

67988 

37106 

865 

4653021 

2010 
LVL 

966873 

3805498 

4772371 

2010 
LVL 

2305047 

55099 

186257 

6164 

3355 

1388439 

48340 

79019 

28365 

253640 

5122 

58898 

30203 

4023 

4451971 
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Pārdošanas izmaksas 

Reklāmas izveidošanas izmaksas 
Kopā 

5 Administrācijas izmaksas 

Administratīvā personāla izmaksas 

Biroja izdevumi 

Jurista pakalpojumu izdevumi 

Gada pārskata un revīzijas izdevumi 

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 

Citas administrācijas izmaksas 

Kopā 

6 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmu 

Ieņēmumi no investīciju objektu pārgrāmatošanas uz tekošā 

perioda ieņēmumiem nolietojuma 

Ieņēmumi no ilgtermiņa dāvinājumu pārgrāmatošanas uz 
tekošā perioda ieņēmumiem 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas * 

Ieņēmumos pārskaitītais rez.un uzkrājuma samazinājums 

Citi ieņēmumi 

Ziedojumi, ziedojumu telefons 

Ieņēmumi no komandējuma naudu, veselības apdrošināšanas 
prēmiju iemaksām 
Ieņēmumi no projekta par klimata izmaiņām 

Kopā 

2011 
LVL 

29342 
29342 

2011 
LVL 

180763 

7789 

9655 

1900 

1315 

10929 

212351 

mi 

2011 
LVL 

42500 

2301 

-

117 

18126 

6440 

-

21433 

90917 

2010 
LVL 

30125 
30125 

2010 
LVL 

163001 

7370 

1901 

2500 

1205 

9573 

185550 

2010 
LVL 

71357 

9712 

7283 

867 

8327 

12902 

139 

-

110587 

*Ieņēmumi no ēkas „Vējupe" pārdošanas (74 000 LVL-pārdošanas izdevumi 2 767 LVL - likvidācijas 

izdevumi 63 950 LVL= 7 283 LVL). 
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Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 

Zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās 

Samaksātās soda naudas un līgumsodi 

Pārējie izdevumi 

Kopā 

2011 
LVL 

1358 

19 

148 

1525 

2010 
LVL 

666 

128 

986 

1780 

8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

Procentu ieņēmumi 

Kopā 

2011 
LVL 

643 

643 

2010 
LVL 

2105 

2105 

9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

Samaksātie līzinga procenti 

Samaksātie kredīta procenti 

Kopā 

2011 
LVL 

308 

144 

452 

2010 
LVL 

-

2 

2 

10 Pārējie nodokļi 

Nekustamā īpašuma nodoklis-zemei Doma laukums 8 

Nekustamā īpašuma nodoklis-administratīvai ēkai Doma 

laukums 8 

Kopā 

2011 
LVL 

4300 

605 

4905 

2010 
LVL 

3440 

850 

4290 

11 Atliktā nodokļa saistības 

2010.gada 31 .decembrī 

Palielinājums 

Samazinājums 

2011 .gada 31 .decembrī 

Uzkrājums atliktajam nodoklim 

2011, LVL 

-

27154 

-

27154 
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(a) Atliktā nodokļa saistības 

Uzņēmums veic nodokļu aktīvu un atliktā nodokļa saistību ieskaitu tikai tad, ja tas ir juridiski tiesīgs 

veikt pārskata perioda nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un atliktais 

nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu administrāciju. 

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām 

un to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 

Atliktā nodokļa saistības: 

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 

Atliktā nodokļa aktīvi: 

Pārnesamie nodokļu zaudējumi 

Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība 

Uzkrāto šaubīgo debitoru izmaksu pagaidu atšķirība 

Neapliekamie procentu maksājumi par līzingu 

Atliktā nodokļa neto saistības/(aktīvs) 

2011 
LVL 

44363 

(5177) 

(11856) 

(130) 

(46) 

27154 

2010 
LVL 

7786 

-

(10345) 

(604) 

(3163) 

12 Nemateriālie ieguldījumi 

Sākotnējā vērtība 

uz 31.12.10. 

Iegādāts 2011 

Likvidēts 2011 

Pārvietošana 2011 

uz 31.12.11. 

Nolietojums 

uz 31.12.10 

Aprēķinātais nolietojums 2011 

Likvidētā nemateriālā 

ieguldījuma nolietojums 2011 

uz 31.12.11 

Bilances vērtība uz 31.12.2010 

Bilances vērtība uz 31.12.2011 

Autortiesības 
un 

blakustiesības 

-

0 

-

0 

0 

0 

Datorprogra 
mmas un 
licences 

195691 

17626 

91789 

121528 

192919 

4757 

91789 

105887 

2772 

15641 

Avansa maksājumi 
par 

nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

-

0 

-

0 

0 

Nemateriālie 
ieguldījumi kopā 

195691 

17626 

91789 

121528 

192919 

4757 

91789 

105887 

2772 

15641 
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13 Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

Sākotnēja 
vērtība 
31.12.10. 

Iegādāts 2011 

Izslēgts 2011 

Pārvietošana 
2011 
Pārvērtēšana 
2011 
31.12.11. 

Nolietojums 

31.12.2010. 

Aprēķinātais 
nolietojums 
2011 
Izslēgts 2011 

31.12.11. 

Bilances 
vērtība 
31.12.2010 
Bilances 
vērtība 
31.12.2011 

Ēkas un 
būves 

LVL 

3600000 

3600000 

0 

97297 

-

97297 

3600000 

3502703 

Tehnoloģiskās 
iekārtas 

LVL 

1740605 

293907 

-95269 

3996 

1943239 

1422923 

135792 

-95232 

1463483 

317682 

479756 

Pārējie 
pamatlīdzekļi 

LVL 

204794 

10646 

-7679 

39920 

247681 

121304 

16490 

-7678 

130116 

83490 

117565 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

LVL 

1110 

4055 

-3996 

1169 

-

1110 

1169 

Avansa 

maksājumi par 

pamatlīdze

kļiem 

LVL 

72275 

880 

-72275 

880 

-

72275 

880 

Kopā 

LVL 

5618784 

309488 

-175223 

-

39920 

5792969 

1544227 

249579 

-102910 

1690896 

4074557 

4102073 

Kadastrālā vērtība Doma laukums 8: 

zemes (nav sabiedrības bilancē, lietojumā) kadastrālā vērtība 2011 .gada 31 .decembri Ls 309000; 

administratīvās ēkas kadastrālā vērtība 2011.gada 31.decembri Ls 1866873 

Saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti ari pamatlīdzekļi ar nulles bilances vērtību. Šo 

pamatlīdzekļu iegādes izmaksas bija Ls 822 118 
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14 Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 

Iegādes vērtība 

Bilances vērtība 

2011 

LVL 

1500 

1500 

2010 

LVL 

1500 

1500 

Uz gada beigām uzņēmumam bija ieguldījumi sekojošā akciju sabiedrībā: 

Uzņēmuma nosaukums 

A/S "Kurzemes Radio" 

Kopā 

Piederošo 
daļu skaits 

% 

0,58 

0,58 

Iegādes 
vērtība 

LVL 

1500 

1500 

Ieguldījuma 
bilances 
vērtība 

LVL 

1500 

1500 

A/S pašu kapitāla 
vērtība uz 
31.12.2011 

LVL 

63197 

63197 

Latvijas Radio 
daļa pašu 

kapitālā uz 
31.12.2011 

LVL 
367 

367 

15 Pircēju un pasūtītāju paradi 

Norēķini ar pircējiem par reklāmas pakalpojumiem 

Norēķini par citiem pakalpojumiem 

Norēķini par audiokasetēm un kompaktdiskiem 

Norēķini par maiņas darījumiem 

Šaubīgie pircēju un pasūtītāju parādi 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 

Bilances vērtība 

2011 LVL 

28702 

10792 

-

1236 

25988 

-25988 

40730 

2010 LVL 

37697 

10927 

461 

3129 

25240 

-25240 

52214 

16 Citi debitori 

Norēķini ar norēķinu personām par komandējumiem 

Norēķini ar norēķinu personām par mobilā telefona sarunām 

PVN no avansiem saņemtiem 

Garantijas nauda 

Norēķini par saimnieciskajiem avansiem 

Pārējie 

Kopā 

2011 LVL 

607 

378 

397 

4911 

23 

1375 

7691 

2010 LVL 

187 

676 

1446 

-

-

675 

2894 
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17 Nākamo periodu izdevumi 

Autotransporta apdrošināšana 

Satelītkanālu īre 

Veselības apdrošināšana 

Datorprogrammu licenču gada maksa 

Biedru naudas maksājumi (Eiropas Raidorganizāciju apvienība). 

Periodisko izdevumu abonēšanas maksājumi 

BNS, Lēta, Lursoft pakalpojumu apmaksa 

Autortiesību maksājumi (LaPAA) 

Pārējie 

Kopā 

2011 LVL 

1045 

2882 

3398 

3452 

46905 

1021 

10619 

-

2369 

71691 

2010LVL 

888 

16079 

-

3955 

16422 

1022 

17643 

9574 

4564 

70147 

18 Uzkrātie ieņēmumi 

Sadarbības raidījumiem 

Neapdzīvojamo telpu noma un komunālie pakalp., studijas īre 

Kopā 

2011 LVL 

17429 

900 

18329 

2010 LVL 

1785 

44 

1829 

19 Naudas līdzekļi valūtā un LVI 

Valsts Kase-dotācijas konts 

SEB bankā pašu līdzekļu konts 

SEB bankā pašu līdzekļu konts 

SEB bankā pašu līdzekļu konts 

SEB bankā projekta konts 

SEB bankā valūtas konts USD 

SEB bankā valūtas konts EUR 

SEB bankā valūtas konts EUR 

Starpkonts Swedbankā 

Starpkonts SEB bankā 

Temiņnoguldījuma konts 

Hipotēku bankā līdz 12.02.2011. 

Temiņnoguldījuma konts 

Kopā 

li pēc LB kurs 

2011 valūtā 

-

-

-

-

1682 

22187 

-

.a 

2011 Latos 

6 

189546 

48309 

1694 

2226 

-

1182 

15593 

1 

20 

3 

31043 

289623 

2010 valūtā 

-

-

-

1150 

242 

-

-

-

-

2010 Latos 

26 

60730 

15562 

6681 

-

616 

170 

-

1 

2 

101907 

185695 
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20 Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls ir nauda un mantiskie ieguldījumi. Pamatkapitāla vērtība ir LVL 

579592, kas sadalīta 100 vienādās daļās, katras daļas nominālvērtība LVL 5795,92. Kapitāla daļas 

pieder valstij un to turētāja ir Nacionālā radio un televīzijas padome. 

No 2010.gada 10.septembra Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 579 592. Sabiedrības 

pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir viens lats. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 579 592 daļās. 

Kapitāla daļas pieder valstij un to turētāja ir Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. 

21 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

Šajā bilances postenī ir iepriekšējos gados pārvērtēto pamatlīdzekļu vērtības pieaugums. Mākslas 

priekšmetus ir vērtējuši Mākslas un antikvāro priekšmetu eksperti. Ēkas pārvērtēšanu veica sertificēts 

vērtētājs SIA "Latio". 

22 Pārējās rezerves 

Pārējās rezervēs ir iekļauts 2010.gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem, 

kas ir radies par periodu no 2010.gada l.janvāra līdz 9.septembrim- 185 274 LVL. 2010.gada 

10. septembrī ir mainīts uzņēmuma statuss no Valsts bezpeļņas uz Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību. No 2010.gada 10.septembra Latvijas Radio ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs. 

23 Peļņa vai zaudējums. 

Sabiedrības 2011.gada darbības rezultāts ir peļņa 40 380 LVL.. Sabiedrības darbības rezultāts 

laikā no 2010.gada no 10.septembra līdz 31.decembim bija zaudējumi 22 919 LVL. 

24 Uzkrājumi atvaļinājumiem 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 

Uzkrājumi darba devēja sociālajām izmaksām par neizmantotiem 

atvaļinājumiem 

Kopā 

2011 
LVL 

67247 

11796 

79043 

2010 
LVL 

59205 

9763 

68968 

25 Citi aizņēmumi 

Uzņēmumam 2011.gadā ir noslēgts finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgums ar SIA „SEB līzings". 

Mainīga procentu likme 3.732%gadā no atlikušās vērtības.(Fiksētā procentu daļa-2.4%). Mainīgo 

daļu nosaka Iznomātājs procentu mainīgās daļas noteikšanas datumos saskaņā ar apstiprināto 3 

mēnešu EURIBOR likmi. 

Ilgtermiņa parādu sastāvā postenī Citi aizņēmumi ir turpmāko gadu saistības laika periods no 

2013.gada janvāra līdz 2014.gada 15.aprīlim (pēc maksājuma grafika) 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

Citi aizņēmumi 

Kopā 

2011 
LVL 

8861 

8861 

2010 
LVL 

-

-

Ilgtermiņa parādu sastāvā posteni Nākamo periodu ieņēmumi, ir saistības laika periodam no 

2013.gada. 

26 Nākamo periodu ieņēmumi 

Paaudze, Pētera Avena labdarības fonds pamatlīdzekļa iegāde 

Valsts investīcijas programmas līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei 

Kopā nākamo periodu ieņēmumi 

2011 

LVL 

74500 

194444 

268944 

2010 

LVL 

-

228314 

228314 

27 Citi aizņēmumi 

Sastādot gada pārskatu, saistības, kuru apmaksas termiņš ir nākamais taksācijas gads, ir jāattiecina 

un jāparāda bilancē kā īstermiņa saistības. SIA „SEB līzings" Maksājuma grafika summa, kas 

attiecas uz 2012.gadu. 

Citi aizņēmumi 

Kopā 

28 Uzkrātās saistības 

Autortiesību maksājumiem 

Gada pārskata revīzijas izdevumiem 

Elektroenerģijas izmantošanas izdevumiem 

Sakaru izdevumi 

Pārējie 

Kopā 

2011 
LVL 

6363 

6363 

2011 
LVL 

11127 

950 

2924 

1848 

-

16849 

2010 
LVL 

-

-

2010 
LVL 

9210 

1250 

2522 

2423 

920 

16325 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

30 Pārējie kreditori 

Norēķini par darba algu 

Norēķini ar avansa norēķina personām 

Norēķini ar klientiem par saņemtajām atlaidēm 

Norēķini par PVN no avansiem - samaksātiem 

Pārējie 

K o p ā 

2011 
LVL 

34864 

643 

3681 

-

653 

39841 

2010 
LVL 

31440 

609 

5126 

12303 

654 

50132 

31 N ā k a m o periodu i e ņ ē m u m i 

Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā uzskaitīts: 

- saņemtā nauda par raidījuma veidošanu vai reklāmu, kas netiek sagatavota pārskata gadā; 

- saņemtie dāvinājumi un ziedojumi, kuru izlietojums paredzēts nākamajā gadā un saistīts ar 
īpašiem nosacījumiem, kuru neizpildīšanas gadījumā paredzēta saņemtās naudas atmaksa. 

- Valsts investīcijas programmas līdzekļi (skat. pārklasifikāciju) 

Privatizācijas fonds, Kultūrkapitāla fonds, pamatlīdzekļu iegāde 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

Kultūrkapitāla fonds 

Subsīdija satelīta antenas iegādei 

Ziedojums bērnu fonds 

Latvijas Hipotēku un zemes banka-sadarbības raidījumam 

Paaudze, Pētera Avena labdarības fonds pamatlīdzekļa iegāde 

Valsts investīcijas programmas līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei 

K o p ā n ā k a m o periodu i e ņ ē m u m i 

2011 
LVL 

5917 

1500 

-

2108 

-

500 

8514 

33870 

52409 

2010 
LVL 

6089 

1500 

1690 

. -

5000 

-

-

42500 

56779 

29 Nodokli 

Nodokļa veids 

Pievienotās vērtības nodokļa 

Sociālās iemaksas 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 

K o p ā 

Atlikums uz 
31.12.10. 

LVL 

1280 

31198 

19317 

58 

51853 

Aprēķināts 
2011.gadā 

LVL 

137196 

650235 

450972 

697 

1239100 

Samaksāts 
2011.gadā 

LVL 

137725 

635441 

457918 

698 

1231782 

Atlikums uz 
31.12.11. 

LVL 

751 

45992 

12371 

57 

59171 
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V SIA "LATVIJAS RADIO" 
2011. GADA PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.2011.-31.12.2011. 

Finanšu pārskata pielikums 

32 Sabiedrība nodarbināto personu skaits 

Vidējais nodarbināto personu skaits gadā 

33 Personāla izmaksas 

Algas 

Darba devēja sociālās iemaksas 

Kopā 

2011 

231 

2011 
LVL 

1830744 

438011 

2268755 

2010 

231 

2010 
LVL 

1776780 

422763 

2199543 

34 Informācija par atlīdzību padomes locekļiem, valdes un vadības locekļiem 

No 201 l.gada 01.janvāra līdz 1 l.novembrim valdes loceklis Dzintris Kolāts ir saņēmis atlīdzību par 

darbu valdē Ls 13818.76 un darba devēja sociālās iemaksas Ls 3328.94 . 

35 Tiesvedības 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «Latvijas Radio" nav iesaistīta tiesas procesos. 

36 Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai 

2011 2010 

Kopa 
Tajā skaitā par gada pārskata revīziju 

LVL 
1900 
1900 

LVL 
2500 
2500 

37 Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav 

bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu 

jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos. 

/J2-
Jānis Siksnis 
VSIA «Latvijas Radio" valdes loceklis 

vacionālāselektronisko 
. plašsaļļņas līcķeķļq padomes piassoļiņas līdzekļu ņt 

Rīga, Latvija 2012.gada4.jūlijā 
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HLB SIA auditorfirma 
Inspekcija A M J 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

VSIA .Latvijas Radio" Reģ. Nr. 40003080614 dalībniekam 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši pievienotajā VSIA „Latvijas Radio" 2011. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 
9. līdz 30. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2011. gada 31. decembra bilanci, 2011. gada peļņas vai 
zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības 
uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā 
ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, 
lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku 
neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām 
un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot 
krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 
revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 
informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 
atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VSIA ,.Latvijas Radio" finansiālo 
stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā 
saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots pievienotā 2011. gada pārskatā no 
4. līdz 8. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011. gada finanšu 
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

SIA auditorfirma «Inspekcija AMJ" 
Licence Nr. 13 

Māris Biemis 
Valdes priekšsēdētājs, LR zvērināts revidents 
Sertifikāts Nr. 148 

Rīgā, Daudzeses ielā 6-33, LV 1004 
04.07.2012 
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KOPIJA 

Rīgā 2012.gada4.jūlija 

VSIA "Latvijas Radio" Valdes 

Lēmums Nr.2 - 6 / 1 - 6 . 1 

Par VSIA "Latvijas Radio" 2011.gada pārskatu 

VSIA "Latvijas Radio" Valde izskatījusi jautājumu par VSIA "Latvijas Radio" 
darbību 2011.gadā, pamatojoties uz Gada pārskatu likumu, Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likuma 65.panta pirmo daļu, VSIA «Latvijas Radio" Statūtu 7., 9.punktu, 
nolemj: 

1. Apstiprināt VSIA "Latvijas Radio" Gada pārskatu par 2011 .gadu. 

Pielikumā: VSIA "Latvijas Radio" Gada pārskats par 2011.gadu uz 30 Ipp. 

2. 2011.gada saimnieciskās darbības rezultāts (saskaņā ar VSIA "Latvijas Radio" 
Gada pārskatu) - peļņa LVL 40 380 (četrdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit 
lati). 

3. Saskaņā ar Valsts bezpeļņas SIA «Latvijas Radio" Statūtu 3.4.1.punktu (pēc 
kuriem Latvijas Radio darbojās līdz sabiedrības pārreģistrēšanai 
komercreģistrā 2010.gada 10.septembri) Sabiedrības ienākumu pārsniegums 
pār izdevumiem par pārskata periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 
9.septembrim ieskaitīts rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko 
gadu, to neapliek ar uzņēmuma ienākuma nodokli un to nevar izmaksāt 
Dalībniekiem, kā ari iemaksāt valsts budžetā. Tas izmantojams tikai statūtos 
paredzētiem mērķiem. Uzkrātās rezerves atlikums pēc stāvokļa uz 31.12.2011 
ir Ls 185 274. 

4. Lūgt Elektronisko plažsaziņas līdzekļu padomi apstiprināt VSIA «Latvijas 
Radio" saimnieciskās darbības rezultātā 2011.gadā gūto peļņu LVL 40 380 
(četrdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati), atstāt to Sabiedrības rīcībā un 
novirzīt to Latvijas Radio statūtos paredzētiem darbības attīstības mērķiem, jo 
tie saistīti ar valsts Elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstību, kas pakļauti 
dažādu tiešo energoresursu izmaksu svārstībām. 

5. Valdes parakstītu VSIA "Latvijas Radio" Gada pārskatu par 2011.gadu 
iesniegt zvērinātam revidentam, un pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, 
iesniegt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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/ 
tf^ J.Siksnis 



"Mt 

TD' 4^ la^u. < ^ W J KOPU* 

' ^ r t ^ . KOPIJA 
NACIONĀLĀ ELEKTRONISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PADOME 

Smilšu iela 1/3, Rīga, LV-1939, Latvija. Tālrunis: 67221848, 67220564; fakss: 67220448 

Rīga, 2012.gada 26.jūlija 

Lēmums Nr. 86 

Par Valsts SIA «Latvijas Radio" 2011 .gada darbības pārskata apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5. panta pirmo un otro daļu, 
Komerclikuma 179. panta pirmo daļu, kā ari vadoties no Valsts SIA "Latvijas Radio" 

2012.gada 9.jūlijā iesniegtā 2011 .gada darbības pārskata, Padome 

nolemj 

Apstiprināt Valsts SIA "Latvijas Radio" 2011.gada darbības pārskatu šī lēmuma 
pielikumā noteiktajā redakcijā. 

Pielikumā : Valsts SIA "Latvijas Radio" 2011 .gada darbības pārskats uz 30 (trīsdesmit) 1 

Padomes priekšsēdētājs A.Dimants 
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