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03.04.2020
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1/10

Uzņēmuma gada pārskats

Bilances aktīvi
Reģistrācijas numurs 40003325367
Posteņa nosaukums

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi:
1. Nekustamie īpašumi:
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
II. Pamatlīdzekļi kopā
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
4. Avansa maksājumi par krājumiem.
I. Krājumi kopā
II. Debitori:
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.
4. Citi debitori.
7. Nākamo periodu izmaksas.
8. Uzkrātie ieņēmumi.
II. Debitori kopā
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:
IV. Nauda.
Apgrozāmie līdzekļi kopā
BILANCE

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019
Rindas
kods

10
20
50
80
90
100
110
190
220
230
340
350
360
370
400
450
460
470
500
530
540
550
560
620
630
640

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

208
208

0
0

51 026
51 026
1 283
52 309

57 308
57 308
2 995
60 303

52 517

60 303

1 588
270
1 858

2 374
0
2 374

2 954
39
33
624
3 650

1 451
39
284
1 620
3 394

28 670
34 178
86 695

774
6 542
66 845

Uzņēmuma gada pārskats

Bilances pasīvi
Reģistrācijas numurs 40003325367
Posteņa nosaukums

Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).
5. Rezerves:
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Uzkrājumi:
Ilgtermiņa kreditori:
13. Nākamo periodu ieņēmumi.
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori:
5. No pircējiem saņemtie avansi.
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
11. Pārējie kreditori.
12. Nākamo periodu ieņēmumi.
14. Uzkrātās saistības.

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019
Rindas
kods

650
660
700
780
790
800
810
860
990
1010
1 020
1070
1080
1120
1130
1140
1160

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

82 020

82 020

-64 696
16 776
34 100

-51 554
-13 142
17 324

17 812
17 812

23 215
23 215

2 320
2 188
6 167
7 940
5 403
10 765

2 320
1 118
5 514
120
5 403
11 831
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Posteņa nosaukums

Īstermiņa kreditori kopā
BILANCE

Rindas
kods

1180
1190

Pārskata gada
beigās

34 783
86 695

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

26 306
66 845
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Uzņēmuma gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)
Reģistrācijas numurs 40003325367

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019
Uzņēmuma gada pārskats

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)
Reģistrācijas numurs 40003325367

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019
Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums

1. Neto apgrozījums.
b) no citiem pamatdarbības veidiem
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.
5. Administrācijas izmaksas.
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

10
30
40

264 783
264 783
224 383

250 630
250 630
233 926

50
70
80
240
250
260
290

40 400
29 124
5 500
16 776
0
16 776
16 776

16 704
35 230
5 403
-13 123
19
-13 142
-13 142
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes
Reģistrācijas numurs 40003325367
1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits

Uzņēmuma gada pārskats
Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

26

1.4.

Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu " Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
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 ņemtas 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 tikai juridisko formu.
Pārskata periods
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
Posteņu pārklasifikācija
2019.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2018.-31.12.2018. klasificēti pēc 2019.gada pārskata principiem un ir
salīdzināmi. Pārskata periodā pārklasifikācija nav veikta.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Darījumi
ārvalstu valūtās nav notikuši.
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.
1.4.1.
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1.
nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Pārskata periodā tika iegādāti nemateriālie ieguldījumi- datorprogramma.
Nolietojumu nemateriālajiem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes no nemateriālā ieguldījuma lietošanas intensitātes
atkarīgās metodes
attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas perioda beigās. Datorprogrammai izmanto vadības noteikto 20%
likmi.
1.4.1.2.
pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 300 euro. Iegādātie aktīvi zem 300 euro tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgais inventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
-Ēkas un inženierbūves 5%
-Automašīnas 15%
-Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras
izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi
nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās
pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi
atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.
1.4.2.
apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1.
krājumu uzskaite
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši periodiskās inventarizācijas metodei.
Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:
materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO).
Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas
un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.
1.4.2.2.
uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Nedrošiem parādiem krājumi netiek veidoti.
1.4.4.
kreditoru uzskaite
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
Uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu
sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ
bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem.
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
1.4.5.
ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2)Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3)Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4)Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir
attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to
vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
-ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
-ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;--ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas
kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa
svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
-procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
-pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.
3.

Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1.
3.1.1.

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.3.

citi nemateriālie ieguldījumi

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
254
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa
46

Bilances vērtība:
pārskata gada beigās
3.1.2.
pamatlīdzekļi:
3.1.2.1.
nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
208

Summa
139 340
139 340
Summa
82 032
88 314

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
6 282

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
57 308
51 026

7/10

3.1.2.3.
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
14 406
14 406

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
14 406
14 406

3.1.2.4.
pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
44 575
43 356

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
1 219

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
41 580
42 073

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
1 712

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa
1 219

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
4.

Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5.

Kreditori

4.5.3.
nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā
izmaiņas

Summa
2 995
1 283

28 618
28 618
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Uzņēmuma gada pārskats

Informācija par revidentu
Reģistrācijas numurs 40003325367

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

05.03.2020
55403038751
171
196
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Uzņēmuma gada pārskats

Citi dokumenti
Reģistrācijas numurs 40003325367

Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments

Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem
2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības
samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)
9 Finanšu pārskata pielikums
10 Finanšu pārskata pielikums
11 Finanšu pārskata pielikums
12 Finanšu pārskata pielikums

GP 2019 vad_bas zi_ojums.pdf
sapulces protokols.pdf

2019.revidentu zinojums viesites sac.pdf

GP2019 1.7.lpp skan_ts.pdf
GP219 8._10.lpp skan_ts.pdf
GP2019 11._13.lpp skan_ts.pdf
GP2019 14.16.lpp skan_ts.pdf

Sagatavoja ILGA LAIZĀNE
E-pasts
viesitesvsac@inbox.lv
Tālrunis 22334744

Dokumenta numurs
EDS:

66056643

Dokumenta
sagatavotājs:

ILGA LAIZĀNE

Parakstītāja vārds,
uzvārds:
Parakstītāja personas
kods:

ILGA LAIZĀNE

Parakstīšanas datums:

24.04.2020

06027211148

Parakstīšanas laiks:

15:07:50

Revidenta
24.04.2020
apstiprinājuma datums:
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