Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes un drošības direkcija” un Valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ” ieņēmumi un
izdevumi 2008. un 2009.gadā
2.pielikums
Nr.
p.k.

Posteņu nosaukums

1.

2.

1.

IEŅĒMUMI

Valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra ” (VTUA)

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes un
drošības direkcija” (CSDD)

% no kopējās
ieņēmumu/izmaksu summas

2007
(LVL)
3.

2008
(LVL)
4.

2007
(LVL)
5.

2008*
(LVL)
6.

7.

1 610 274

1 747 606

25 490 493

25 878 326

-

(VTUA: kopā 2+3+4)
(CSDD: visi ieņēmumi un saņemtie
aizņēmumi 1 )
2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

795 637

967 156

-

-

-

3.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
(valsts finansējums)

802 342

780 450

-

-

2007. / 49,83 (VTUA)

4.

Valsts budžeta transferti (subsīdijas)

12 295

-

-

-

-

5.

IZDEVUMI

1 665 668

1 531 773

25 616 408

26 368 199

-

912 101

890 300

7 477 702

7 682 590

2007. / 54,76 (VTUA)

(atlīdzība
administrācijai sastāda
20% no kopējās
atlīdzības)

(atlīdzība
administrācijai sastāda
23% no kopējās
atlīdzības)

(atlīdzība
administrācijai sastāda
19% no kopējās
atlīdzības)

(atlīdzība
administrācijai sastāda
23% no kopējās
atlīdzības)

29,19 (CSDD)

2008. / 44,66 (VTUA)

(VTUA: visi izdevumi, t.sk. atlīdzība)
(CSDD: visi izdevumi 2 , t.sk. atlīdzība)
Atlīdzība 3

1

2008. / 58,12 (VTUA)
29,14 (CSDD)

CSDD dati „Naudas plūsmas pārskats par 2007.gadu” un operatīvais „Naudas plūsmas pārskats par 2008.gadu”.
CSDD dati „Naudas plūsmas pārskats par 2007.gadu” un operatīvais „Naudas plūsmas pārskats par 2008.gadu”.
3
VTUA dati par atlīdzība no VTUA iesniegtās informācijas 4.pielikums „Informācijas apkopojums par administratīvajiem izdevumiem”. CSDD dati par atlīdzība no
2007.gada pārskata un operatīvajiem datiem par 2008.gadu.
2
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t.sk. darba devēja sociāla rakstura
pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi

73 525

93 218

1 230 293

1 229 214

t.sk. atlīdzība bez darba devēja sociāla
rakstura pabalsti, kompensācijas un citi
maksājumi

838 576

797 082

6 247 409

6 453 376

72

72

668

677

-

11 647

11 071

9 352

9 532

-

(vidēji mēnesī 971 LVL)

(vidēji mēnesī 923
LVL)

(vidēji mēnesī 779
LVL)

(vidēji mēnesī 794
LVL)

• 55 394

+ 215 833

- 125 915

- 489 873

-

•

-

+ 2 078 543

+ 112 154

-

Vidējais darbinieku skaits gadā
Vidēji atlīdzība uz vienu darbinieku gadā

6.

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+),

2007. / 50,34 (VTUA)
24,38 (CSDD)
2008. / 52,04 (VTUA)
24,47 (CSDD)

DEFICĪTS (-) (1- 5)

8.

PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI PIRMS
ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN
NODOKĻIEM 4

*Operatīvie dati, jo CSDD saskaņā ar Gada pārskatu likuma 66.panta pirmās daļas nosacījumiem: „...sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta
otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada
beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ...”.

Auditā konstatēts:
- valsts finansējums VTUA no kopējiem ieņēmumiem 2007.gadā sastādīji 49,83 %, 2008.gadā - 44,66 %;
- 2007.gadā VTUA ieņēmumu deficīta apjoms bija 55 394 LVL, 2008.gadā ieņēmumu pārsniegums – 215 833 LVL;
- 2007.gadā CSDD ieņēmumu deficīta apjoms bija 125 915 LVL, 2008.gadā – 489 873 LVL;
- 2007.gadā CSDD peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem bija 2 082 935 LVL, 2008. gadā – 112 154 LVL (pieaugušas: produkcijas, preču
un pakalpojumu izmaksas par 900 543 LVL; administrācijas izmaksas –576 042 LVL, samazinājušies ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto
sabiedrību kapitālos par 173 283 LVL );

- 2007.gadā atlīdzība bez darba devēja sociāla rakstura pabalstiem, kompensācijām un citiem maksājumiem VTUA darbiniekiem sastāda
50,34% no kopējiem izdevumiem, 2008.gadā – 52,04%;
- 2007.gadā atlīdzība bez darba devēja sociāla rakstura pabalstiem, kompensācijām un citiem maksājumiem CSDD darbiniekiem sastāda
24,38% no kopējiem izdevumiem, 2008.gadā – 24,47%.
4

CSDD dati saskaņā ar 2007.gada pārskatu („Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gadu”) un operatīvie dati par 2008.gada pārskatu („Peļņas vai zaudējumu aprēķins par
2008.gadu”).
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