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FINANŠU PĀRSKATS 
 
1.BILANCE 
 

2017.gada 

31.decembris

2016.gada 

31.decembris

pielikums

AKTĪVS 209 132            371 728            

ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI 103 040            234 127            

   I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 3.4.1. 513                   469                   

      2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības 513                   469                   

   II. PAMATLĪDZEKĻI 3.4.1. 102 527            233 658            

      1. Nekustamie īpašumi -                        89 195              

          a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 89 195              

      3. Ilgtermiľa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos 40 405              38 118              

      6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 62 122              81 578              

      7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 24 767              

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 106 092            137 602            

   I.KRĀJUMI 4 870                -                        

      1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

      4. Avansa maksājumi par krājumiem 4 870                

   II. Debitori 13 727              17 440              

      1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3.5. 10 835              10 577              

      4. Citi debitori 1 166                2 888                

      7. Nākamo periodu izmaksas 1 726                3 975                

   IV. NAUDA 87 495              120 162            
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2017.gada 

31.decembris

2016.gada 

31.decembris

pielikums

PASĪVS 209 131                 371 728                 

PAŠU KAPITĀLS 176 920                 259 469                 

      1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 278 627                 346 011                 

      6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļľa vai nesegtie zaudējumi 86 542-                   84 017-                   

      7. Pārskata gada peļľa vai zaudējumi 15 165-                   2 525-                     

      8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa

UZKRĀJUMI -                             -                             

      3. Citi uzkrājumi 3.6.

ILGTERMIĽA KREDITORI -                             84 675                   

      13. Nākamo periodu ieľēmumi 84 675                   

ĪSTERMIĽA KREDITORI 32 211                   27 584                   

      6. Parādi piegādātājiem un darbuzľēmējiem 10 395                   10 099                   

      10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 315                     3 683                     

      11. Pārējie kreditori 2 075                     303                        

      14. Uzkrātās saistības 3.7. 14 426                   13 499                   
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2.PEĻĽAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 

2017.gads 2016.gads

pielikums

1. Neto apgrozījums 3.8. 230 485                  195 759                  

   b) no citiem pamatdarbības veidiem 230 485                  195 759                  

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas296 954                  262 941                  

3. Bruto peļľa vai zaudējumi 66 469-                    67 182-                    

5. Administrācijas izmaksas 41 812                    38 824                    

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieľēmumi 106 998                  107 063                  

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

10. Pārējie procentu ieľēmumi un tamlīdzīgi ieľēmumi 5 926                      3 375                      

   b) no citām personām 5 926                      3 375                      

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 19 808                    6 957                      

   b) citām personām 19 808                    6 957                      

13. Peļľa vai zaudējumi pirms uzľēmuma ienākuma nodokļa 15 165-                    2 525-                      

14. Uzľēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

15. Peļľa vai zaudējumi pēc uzľēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas 15 165-                    2 525-                      

18. Pārskata gada peļľa vai zaudējumi 15 165-                    2 525-                      
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3.PIELIKUMS  
 
3.1.Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi. 
Bilance sagatavota pamatojoties uz ―Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā‖ noteikto shēmu. 
Peļľas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu 
funkcijas).  
Pašu kapitāla izmaiľu pārskats sagatavots pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā 
noteikto shēmu. 
Peļľas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu. 
Sagatavojot bilanci, peļľas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiľu pārskatu, 
katram postenim norādīti attiecīgo kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi. 
Finanšu pārskats sagatavots saprotami un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", likumam ―Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumam‖ un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, 
finansiālo stāvokli un peļľu vai zaudējumiem. 
 
3.2.Grāmatvedības politikas atbilstība pieľēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk. 
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 
Tiek pieľemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 
Izmantota tā paša grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 
Finanšu pārskatā posteľi atzīsti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus 
nosacījumus: 
-finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūto peļľu, 
-ľemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats 
parakstīts; 
-aprēķinātas un ľemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļľu vai zaudējumiem; 
Bilances un peļľas vai zaudējumu aprēķina posteľos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, 
ieľēmumi un izdevumi norādīti, ľemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saľemšanas vai izdošanas laiku. Ar 
pārskata gadu saistītie ieľēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saľemšanas datuma; 
Izmaksas saskaľotas ar ieľēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
Katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteľos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos 
pašos bilances posteľos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 
Bilances aktīva un pasīva posteľi novērtēti atsevišķi; 
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteľiem vai peļľas vai zaudējumu aprēķina ieľēmumu un 
izdevumu posteľiem netiek piemērots; 
Bilances un peļľas vai zaudējumu aprēķina posteľos summas norādītas, ľemot vērā saimniecisko darījumu 
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 
 
3.3.Grāmatvedības vispārīgā poltika. 
Sabiedrība dokumentē un grāmatvedībā konsekventi ievēro grāmatvedības politiku.  
Grāmatvedības politika izvēlēta, ievērojot šādus nosacījumus: 
-grāmatvedības politika atbilst likumā noteiktajai prasībai, ka finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs 
priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļľu vai zaudējumiem un par 
naudas plūsmu. 
-grāmatvedības politika nav pretrunā ar grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošajiem, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem par attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu vai finanšu pārskata posteľu 
atspoguļošanu, uzskaiti un novērtēšanu. 
Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja: 
-ir mainījies normatīvais regulējums; 
-saistībā ar apstākļu maiľu līdzšinējās grāmatvedības politikas piemērošana vairs neatbilst likuma prasībai par 
patiesu un skaidru priekšstatu; 
-grāmatvedības politikas maiľa nodrošina ticamu un atbilstošāku informāciju par attiecīgo saimniecisko darījumu, 
faktu un notikumu vai apstākļu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, peļľu vai zaudējumiem un naudas 
plūsmu. 
Pārskata gadā nav veiktas būtiskas izmaiľas grāmatvedības politikā, kā rezultātā finanšu pārskatu nav 
ietekmējušas izmaiľas grāmatvedības politikā.  
Grāmatvedības aplēse un tās maiľa. 
Sabiedrība veic grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļu nolietojuma summas un uzkrājumu summas 
novērtēšanai, un citos izdevumu vai ieľēmumu veidu summu novērtēšanai, kā arī citos 
gadījumos, kad šāda aplēse nepieciešama, lai novērtētu pārskata gada peļľas vai zaudējumu aprēķinā vai 
bilancē iekļaujamas summas lielumu. Sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi, ja turpmāku notikumu ietekmē 
mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējai aplēsei, vai ir iegūta jauna informācija. 
Kļūdu labojumi.  
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Būtisku kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada 
pārskata parakstīšanas dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteľus. 
Ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies būtiska 
kļūda, to labo šādi: 
-ciktāl tas iespējams, nosaka kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteľu rādītājiem un 
tās kopējo ietekmi; 
-koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteľu atlikumus bilancē pārskata gada 
sākumā; 
-ciktāl tas iespējams, koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. 
Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi. 
Iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma (piemēram, sniegta galvojuma) sakarā, nav 
iekļautas bilancē.  
Iespējamie aktīvi, kas varētu rasties konkrēta pagātnes sakarā, nav iekļauti bilancē. 
Finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana. 
No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saľemto finanšu palīdzību – subsīdiju 
izdevumu (zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un 
finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu 
sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauti ieľēmumos tajā 
pārskata gadā, kurā saľemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts. 
No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saľemtu 
finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norādīti bilances postenī "Nākamo periodu 
ieľēmumi" attiecīgi ilgtermiľa vai īstermiľa kreditoru sastāvā, ja saskaľā ar vismaz vienu no šīs finanšu 
palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem: 
-nauda paredzēta ilgtermiľa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 
-nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu 
segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai); 
-ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieľēmumi" norādīts arī saskaľā ar apstiprināto finansēšanas kārtību – Eiropas 
Savienības finansējums, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiľa ieguldījumu objekta iegādes, 
izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai pakāpeniski ilgtermiľa projekta īstenošanas gaitā, – 
pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saľemtajām summām. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieľēmumi" norādītās saľemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saľemtā 
finansiālā atbalsta summas tiek iekļautas attiecīgo pārskata gadu ieľēmumos. 
Pārskata gada ieľēmumos iekļautās summas norādītas peļľas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie 
saimnieciskās darbības ieľēmumi" vai citā ieľēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saľemtā finansiālā atbalsta 
būtībai. 
 
3.4.Ilgtermiľa ieguldījumi. 
3.4.1.Pamatlīdzekļi. 
Par pamatlīdzekļu objektu (turpmāk – pamatlīdzeklis) uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku 
lietu (turpmāk – lieta). 
Pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumi: 
-pamatlīdzekli atzīst tajā datumā, kurā tā ir pārľēmusi visus ar īpašuma tiesībām vai finanšu nomas līgumā 
paredzētajām tiesībām saistītos riskus un tiesības uz varbūtējiem ieguvumiem no attiecīgās lietas vai lietu 
kopuma, ja šajā datumā sabiedrībai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Nekustamā īpašuma 
objektu atzīst par pamatlīdzekli pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā; 
-ja tajā datumā, kurā sabiedrība ir kļuvusi par attiecīgās lietas vai lietu kopuma īpašnieci vai nomnieci saskaľā ar 
finanšu nomu, tai nav iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, sabiedrība pamatlīdzekli atzīst vēlāk – 
tajā datumā, kad tai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. 
Pamatlīdzekļi bilancē norādīti neto vērtībā, kura aprēķināta, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas 
uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa 
uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no datuma, kad pamatlīdzekli sāka izmantot 
paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un 
visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās). 
Pamatlīdzekļi pieľemti grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai – iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai, vai īpašos gadījumos citai vērtībai, ko var ticami noteikt. 
Pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriāli norakstīti izdevumos tajā pārskata gadā, 
kurā tie izlietoti. Tādu pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski 
noraksta izdevumos. 
Pamatlīdzekļu sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas  laikā, izmantojot 
atbilstošu pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi. 
Ilgtermiľa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku iegādes izmaksas vai ražošanas 
pašizmaksu (turpmāk — sākotnējā vērtība), vai pārvērtēšanā noteikto vērtību (ja tāda ir) pakāpeniski samazina 
šim objektam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, no tās atskaitot vērtības samazinājuma korekcijas, kuras 
aprēķinātas, lai veiktu pakāpenisku šā objekta vērtības norakstīšanu (pamatlīdzekļu objektam — ikgadējo 
nolietojuma aprēķināšanu, nemateriālo ieguldījumu objektam — ikgadējo vērtības norakstīšanu) tam paredzētajā 
lietderīgās lietošanas laikā. 
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Par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku pieľemts laikposms (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo 
pamatlīdzekli, ľemot vērā paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko nolietošanos, tehnisko novecošanos un 
likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas ierobežojumus, vai kurā var sasniegt attiecīgo vienību. 
Pamatlīdzekļa nolietojamā vērtība noteikta, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļu 
sastāvdaļām ir atšķirīgi lietderīgās lietošanas laiki, tad katrai pamatlīdzekļa sastāvdaļai nolietojums aprēķināts 
atsevišķi. Pamatlīdzekļa nolietojums sākts aprēķināt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem 
mērķiem. Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un 
pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo 
nolietojumu neaprēķina. 
Pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas: 
-atsavināts   (pārdots   vai   apmainīts,   nodots   finanšu   nomā,   ziedots   vai   dāvināts,   ieguldīts   citas 
kapitālsabiedrības kapitālā); 
-likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs netiek gaidīti saimnieciskie labumi (arī 
zādzības vai avārijas rezultātā). 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada

sākumā                             2 924 

Vērtības palielinājumi                                285 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada

beigās                             3 209 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā
                            2 455 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,                                241 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās
                            2 696 

 
 

Pamatlīdzekļi Zemes gabali

Ilgtermiľa 

ieguldījumi 

nomātos 

pamatlīdzekļo

s

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada

sākumā          95 363            38 118          216 164               24 767 

Vērtības palielinājumi            10 712              8 659               38 612 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā, -            8 425 -          17 569 -             63 379 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada

beigās          95 363            40 405          207 254                         - 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada

sākumā            6 168          134 586 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,
           1 148            17 491 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma (atsavināšana,

likvidācija vai pārvietošana) -            6 944 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada

beigās            7 316                      -          145 133                         - 

 
3.5.Debitori. 
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
sabiedrības grāmatvedības reģistros un saskaľo (salīdzina) ar attiecīgajiem debitoriem un kreditoriem, veicot 
savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos debitoru un kreditoru parādu atlikumus 
bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. 
Ja radušās šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā 
pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo 
summu kā izmaksas peļľas vai zaudējumu aprēķinā.  
Parādu uzskata par nedrošu ja parāds noteiktajā termiľā, kā arī pēc atgādinājuma saľemšanas nav samaksāts, 
ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziľas tiesības, kā arī citos gadījumos. 
Debitoru parādu atlikumi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši 
grāmatvedības reģistru datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. 
Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu (zaudētu bez cerībām to kādreiz atgūt), to noraksta no nedrošiem parādiem 
izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj zaudējumos, ja pirms tam nav bijuši izveidoti uzkrājumi. 
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