
  

 

Finanšu pārskata pielikums 
Grāmatvedības politika 

(1) Vispārīgie principi 

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par 

grāmatvedību”, “Par uzņēmuma gada pārskatiem”, un MK noteikumiem Nr.755 “Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Kā labākā prakse 

piemēroti Latvijas grāmatvedības standarti. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma  izmaksu metodei. 

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanās koncepciju un saskaņā ar 

sākotnējās vērtības uzskaites principu. 

Izmaiņas grāmatvedības principos 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas 

metodes nav mainītas. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas naudas vienība  euro 

(EUR). 

 

(2) Aplēšu izmantošana 

Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas 

ietekmē atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata 

posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās 

aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības 

darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī.  

(3) Neto apgrozījums, ieņēmumu un izdevumu  atzīšana 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Uzņēmumam gūt ekonomisko labumu un 

tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un 

ar pārdošanu saistītās atlaides. Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem: 

Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu 

kapitāls, neiekļauj ieņēmumos. 

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas – atbilstoši darījuma izpildes pakāpei. 

Pārējos ieņēmumos atzīti ERAF projekta ”Maltas ciemata centrālo siltumtīklu rekonstrukcija 

un katlu māju modernizācija”  un Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Maltā” līdzekļu norakstīšana. 

Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī. 

Procentu ieņēmumi – pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva 

faktisko ienesīgumu. 

Dividendes – brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 

Izdevumu summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis 

naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi 

no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos 

pārskata periodos. 

(4) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana euro. 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērsti euro pēc oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā 

darījuma veikšanas dienā.  

Visi monetārie aktīvi ārvalstu valūtā pārskata perioda beigās tiek pārvērtēti euro(EUR) pēc 

oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa 31. decembrī un attiecīgās valūtu kursu starpības ir 

atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā. 

(5) Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes 

izmaksas, no kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc 

to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc 

lineāras metodes, pielietojot 35,00% nolietojuma likmi gadā. 

 



 

 

 

(6) Pamatlīdzekļi  

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās 

vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, 

pielietojot sekojošas  vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas 

balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu 

uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās :  

Kategorija 

finanšu 

uzskaitē 

Nolietojuma likme % Postenis finanšu pārskatā 

Būves dzeramā 

ūdens 

ražošanai 

Siltummezgli 

Ēkas  

Cietā kurināmā 

noliktavas 

 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

ierīces 

Datori un 

aprīkojums 

2 

 

 

5 

5 

9,8 

 

 

 

 

12.5-33.33 

35 

Zemes gabali, ēkas un 

inženierbūves 

 

Tas pats 

Tas pats 

 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

ierīces 

 

Pārējie pamatlīdzekļi 

 

Pārējie pamatlīdzekļi 

Iekārtas un 

tehn. 

aprīkojums 

20 Pārējie pamatlīdzekļi 

Mēbeles un 

biroja iekārtas 

10 Pārējie pamatlīdzekļi 

Automašīnas 20 Pārējie pamatlīdzekļi 

Instrumenti un 

inventārs 

50 Pārējie pamatlīdzekļi 

   

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz  EUR 145  un derīgās lietošanas 

laiks pārsniedz 1 gadu. Pārvērtējot pamatlīdzekļus, to vērtības palielinājums tiek atspoguļots 

kā kustība ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē. Uz ieņēmumiem peļņas un zaudējumu 

aprēķinā tā tiek attiecināta pie pamatlīdzekļu likvidācijas. 

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

zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, 

kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. 

Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp 

pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā 

perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības 

izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, 

kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. 

 (7) Krājumi 

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc vidējās svērtās 

metodes. Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmaksai vai 

zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. 

Īpašos gadījumos – ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi 

palielinātas to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas – attiecīgās krājumu vienības 



novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu inventarizācijas metode -nepārtrauktā 

inventarizācija- tiek reģistrēta katra ar krājumu kustību saistīta darbība. Krājumu iepirkumi tiek 

uzskaitīti bilances krājumu kontā. Kas ļauj iegūt informāciju par krājumu daudzumu un vērtību 

noliktavā jebkurā brīdī.  

 

(8) Debitori 

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos 

debitorus. 

Norēķiniem ar fiziskām personām par piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem ir ieviesta 

personas reģistra kartīte katram dzīvoklim individuāli, kur tiek veikts uzrēķins par katru mēnesi 

pamatojoties uz spēkā esošajiem tarifiem un uzrādīti veiktie maksājumi par iepriekšējiem 

periodiem. Klientiem tiek piedāvāta iespēja pēc piestādītā rēķina norēķināties gan uzņēmuma 

kasē, gan apmaksāt rēķinu caur banku. 

Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo 

debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti no uzkrājumiem. 

 (9) Nodokļi  

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas gada pārskatā, pamatojoties 

uz vadības aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. 
 

(10) Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), 

ko izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs 

nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma, un saistību 

apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. 

Sabiedrība veido uzkrājumus, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai 

iepriekšējiem periodiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet nav 

skaidri zināms apjoms vai konkrētu saistību rašanās un slēgšanas datums. Sabiedrība veido 

uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu un paredzamiem 

nodokļu saistībām.  

 
 

(11) Uzkrātās saistības 

Skaidri zināmas norēķinu summas ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā 

saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu 

dokuments saskaņā ar piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumiem vai citu iemeslu 

dēļ, neatzīst par uzkrājumiem, bet par uzkrātajām saistībām. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas 

izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto 

neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu. 

 

(12) Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas 

kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām. 

 

(13) Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu 

informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie 

notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu 

pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.  

 

(14)  Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām 

Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības  politikas 

maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā 

 

    



 

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

nav mainītas.  

 

 

(15) Neto apgrozījums  

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Neto apgrozījuma sadalījums  darbības veidiem    

Apkure 346773  275217 

Karstais ūdens  16843  16942 

Ūdens  46453  45633 

Kanalizācija 39586  38364 

Mājsaimniecība  104009  105129 

Atkritumi 28309  31128 

Māju renovācijas darbi 43332  44218 

Pārējie ieņēmumi 8011  5302 

 633316  561933 

 

(16) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

 

  31.12.2018  

EUR 

31.12.2017 

EUR 

 

Materiālu izmaksas  157249 119269  

Personāla izmaksas:  157592 151181  

t.sk.  strādnieku darba algas  127114 122334  

   valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   30478 28847  

Pamatlīdzekļu nolietojums  139660 138389  

Citas ražošanas izmaksas   174991 144305  

Gada pārskata revīzija   1200 1200  

  630692 554344  

 

 (17) Administrācijas izmaksas  

 

 31.12.2018  

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Personāla izmaksas:    

darba algas 63334  59020 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15258  13923 

Biroja uzturēšanas, kancelejas un sakaru izmaksas 4084  5105 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas 298  456 

Pamatlīdzekļu nolietojums 2776  2361 

Pārējie izdevumi 6854  4351 

 92604  85216 

(18) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  

  31.12.2018  

EUR 

31.12.2017 

EUR 

 

Projekts - ERAF , KF līdzekļi, dotācija  98900 88522  

Pārējie ieņēmumi  1473 937  

Saņemtā soda nauda  1646 2322  

  102019 91781  

 

 

 



 

 

 (19) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Soda nauda 585  50 

Citi izdevumi     

Reprezentācijas izdevumi                                                                                                         

34 

 

 534 

96 

 619  680 

 

 

 (20) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  
 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Vides investīciju fondam procentu atmaksa 4002  8847 

Valsts kasei 243  243 

 4245  9090 

 

(21) Pamatlīdzekļi   un nemateriālie ieguldījumi 

 Zeme, ēkas, 

un inženier-

būves 

 

  

EUR 

 

 

 

 

 

Pārējie 

pamat-

līdzekļi 

un inven- 

tārs 

 

EUR 

Pamatlī

dzekļu 

izveidoš

anas un 

nepabeig

to 

celtniecī

bas 

objektu 

izmaks. 

EUR 

Ilg- 

termiņa 

iegul- 

dījumi 

publiskā 

partnera 

pamat-

līdzekļos 

Nemate- 

riālie 

iegul- 

dījumi 

Kopā 

EUR 

 

 

 

 

Sākotnējā vērtība        

31. 12. 2017 3879331  90437 3060 955453 1643 4929924 

Iegādāts    662592    662592 

        

Pārvietošana              

Izslēgts        

31. 12. 2018 3879331  90437 665652 955453 1643 5592516 

Nolietojums        

31. 12. 2017 1028705  45549  422489 1550 1498293 

Aprēķināts 130693  11678  90199       66 232636 

        

Izslēgts       0 

31. 12. 2018 1159398  57227  512688 1616 1730929 

        

Atlikusī bilances 

vērtība 31. 12. 

2017 

2850626  44887 3060 532964 93 3431630 

        

Atlikusī bilances 

vērtība 31. 12. 

2018 

 

2719933  33210 665652 442765 27 3861587 

Ēku un būvju sākotnējā vērtība uz 31.12. 2018 EUR  3879331– tai skaitā: 

pamatlīdzekļi pēc ERAF projekta ar  sākotnējo vērtību  795333  euro; 



pamatlīdzekļi pēc Kohēzijas fonda projekta ar sākotnējo vērtību  2647691 eur. 

Ēku un būvju kopējā kadastrālā vērtība nav noteikta (īpašumi nav  reģistrēti Zemesgrāmatā). 

 

Nepabeigtās celtniecības summa EUR 665652 sastāv no: 

• par parādiem iegūtā dzīvokļa vērtības 3060 euro apmērā , kuru plānots atsavināt par 

labu uzņēmumam. 

• KF projekta nepabeigta celtniecība-589469 

• KF būvniecības  projekts-42873 

• Lūznavas katlu mājas apkures  katla iegāde - 30250  euro 

 

(22) Krājumi 

 

 

31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Materiāli, kurināmais, rezerves daļas 11515  12391 

 

(23) Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Juridiskas personas 43169  9500 

Fiziskas personas 

Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem perioda beigās 

245188 

(28114) 

 217202 

(28114) 

 260243  198588 

                                                 

                                    

 
(24) Citi debitori  

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Aprēķinātais  PVN  1556  1331 

Norēķinu summa – maiņas nauda 14  14 

 1570  1345 

 
(25) Nākamo periodu izmaksas 

 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

 

Abonentizdevumi 2019.g 45  40  

Transportlīdzekļu apdrošināšana 2019.g 307  165  

Sakaru pakalpojumu  2019.g. 

Urbuma pase 

0 

0 

 48 

3030 

 

  352  3283  

 
 (26) Naudas līdzekļi 

 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 67945  57723 

Naudas līdzekļi kasē 1663  1209 

 69608  58932 

(27) Pamatkapitāls   

Rēzeknes novada 2018.gadā iegulda EUR 53775  uzņēmumā pamatkapitālā.  Rēzeknes novada 

domes ieguldījums 370530 EUR  sadalās 370530 daļās. Vienas daļas nominālvērtība sastāda  

1.00 euro. 

 



    

    

    

    

 

 
 

 

 

(28) Parādi kredītiestādei  

 31.12.2018 

 EUR 

31.12.2017 

EUR 

 

Ilgtermiņa 

daļa 

Īstermiņa 

daļa 

Kopā Ilgtermiņa 

daļa 

Īstermiņa 

daļa 

Kopā 

Nordea banka 

 

 

 

198423 

 

      48523 

 

 

      

246946 

 

 

 

246946 

 

 

48523 

 

 

295469 

 

 

 

Kopā: 198423 48523 246946 246946 48523 295469  

 

T.sk. virs 5 gadiem         4331 

 

Aizdevuma līgumi ar Nordea Bank Finland Plc: 

-2013-253-A-R – māju renovācijai pēc adreses Malta, Jaunatnes iela 8 ar vienotu procentu likmi 

2.8%; 

-2013-252-A-R – māju renovācijai pēc adreses Malta, Skolas 21 ar vienotu procentu likmi 

2.8%. 

2014-10-A-R – māju renovācijai pēc adreses Lūznava, Jaunatnes iela 1 ar vienotu procentu 

likmi 4.0%. 

2014-11-A-R – māju renovācijai pēc adreses Lūznava, Parka iela 2 ar vienotu procentu likmi 

4.0%. 

2014-12-A-R – māju renovācijai pēc adreses Lūznava, Parka iela 3 ar vienotu procentu likmi 

4.0%. 

 

(29) Citi aizdevumi   

 31.12.2018  EUR  31.12.2017 EUR  

Ilgtermiņa 

daļa 

Īstermiņa 

daļa 

Kopā Ilgtermiņa 

daļa 

Īstermiņa 

daļa 

Kopā 

Vides investīciju fonds  

249367 45640 
 

295007 

 

295007 47120 
 

342127 

 

 

 

Valsts kase 

 

 

321202 
      2728 

 

 

323930 

 

 

41602 
2728 

 

 

44330 

 

Kopā: 570569 48368 618937 336609 49848 386457  

 

T.sk. virs  5 gadiem  

 

  Vides investīciju fonds     66807 

 

   Valsts kase                       242217 

 

Parādsaistības: 

Aizdevuma līgumi ar „Vides investīciju fondu”: 



-AL00483 ar pēdējo maksājumu termiņu 2034.gada 1.aprīli un sekojošu procentu likmi 1.69 

%; 

-AL00439 ar pēdējo maksājumu termiņu 2021.gada 1.oktobri un sekojošu procentu likmi 0.386 

%; 

Aizdevuma līgumi ar „Valsts kase”: 

-A1/1/14/123 ar pēdējo maksājumu termiņu 2034.g.20.martu ar gada procentu likmi 0.374 % 

-A1/1/18/616 ar pēdējo maksājumu termiņu 2048.g.20.augustu ar gada procentu likmi 0.5% 

 

 Uzņēmumam ir ieķīlāta visa manta, kā lietu kopība. Kopīgā nodrošinājuma summa  294489  

euro. 

 

 

 

(30) Nākamo periodu ieņēmumi  

  31.12.2018  EUR 31.12.2017  EUR 

Ilgtermiņ

a daļa no 

2 līdz 4 

gadiem  

Ilgtermiņ

a daļa 

virs   5 

gadiem 

Īstermiņ

a daļa 

Kopā Ilgtermiņ

a daļa 

Īstermiņ

a daļa 

Kopā 

Iedz. 

rem. 

fonda 

uzkr. 

6542   6542 6633  6633 

ERAF 

līdzekļi 

45702 286366 15234 347302 347303 15234 362537 

Kohēzija

s fonda 

līdz. 

198129 1586610 66043 185078

2 

1767466 66043 183350

9 

Jaunatne

s iela 8 

48867 19006 16289 84162 84163 16289 100452 

Skolas 

21 

30321 11790 10107 52218 52218 10107 62325 

Jaunatne

s 1 

36684 13249 12228 62161 62161 12228 74389 

Parka 2 8091 2924 2697 13712 13710 2697 16407 

Parka 3 14400 5200 4800 24400 24400 4800 29200 

Dotācija  0 5044 856 5900 5373 1383 6756 

Dotācija 0   0 17622  17622 

Dotācija 32566   32566    

Kopā: 421302 1930189 128254 247974

5 

2381049 128781 250983

0 

(31) No pircējiem saņemtie avansi 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

No pircējiem saņemtie avansi 

Uzkrājums remontam  

CFLA avanss KF IIIk projektam                                                                                                                                                                          

3166 

64247 

177990 

 3695 

59534 

 

 245403  63229 

(32) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 125450  42624 

  

 



(33) Nodokļu saistību kustība 2018. gadā 
 31.12.2017 

 

 

EUR 

Aprēķināts 

par 

2018.gadu 

EUR 

Aprēķinātas 

soda naudas 

2018.gadā 

EUR 

Samaksāts 

2018.gadā 

 

EUR 

Novirzīts uz 

citu nodokli 

31.12.2018 

 

 

EUR 

VSAOI 6350 66105 178 59629 927 12077 

Iedz.IN 5384 22536 155 22873  5202 

PVN 8545 83062 241 74646 (929) 18131 

Riska nodeva (2) 127  116         9 

UVTN  348    348 

DRN  1299 3816  3819 2 1294 

UIN       

TEN  115    115 

NĪN  36  36   

 21576 176145 574 161119  37176 

       

 

 

 

 

(34) Pārējie kreditori 

 31.12.2018 

EUR 

 31.12.2017 

EUR 

Darba alga par decembri 

Ieturējumi no darba algas 

14744 

 

 13493 

31 

 14744   13524 

 

(35) Uzkrātās saistības 

 31.12.2018  31.12.2017 

Elektroenerģija par decembri 

Atlīdzība zvērinātu revidentu sabiedrībai 

Uzkrājumi neizmantoto atvaļinājumu izmaksām perioda sākumā 6153 

           Izveidotie uzkrājumi neizmantoto atvaļinājumu (izmaksu 

                                                                               palielinājums ) 

+1426 

 

7515 

1452 

7565 

1692 

 6125 

1452 

7579 

(14) 

 18224  15142 

 

(36) Gada vidējais nodarbināto skaits 

 31.12.2018  31.12.2017 

Vidējais nodarbināto skaits 30  30 

 

 

(37) Vadības atalgojums 

 

31.12.2018 

  

31.12.2017 

Valdes locekļu skaits 1  1 

Atlīdzība par darbu valdes locekļiem:    

     -alga 21457  19126 

     -VSAOI 5169  4512 

Riska nodeva  4  4 

 26630  23642 

 

 (38) Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās 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.  



 

 (39) Finanšu riska vadība 

Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, finanšu noma un 

nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma saimnieciskās 

darbības finansējumu. Uzņēmums saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, 

piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, 

kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.  

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt ir procentu likmju 

risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus 

finanšu riska vadībai.  

 

Valūtas risks 

Uzņēmums nav pakļauts  valūtas kursu svārstības riskam, jo visi darījumi  pārskatā tiek veikti 

eiro.  

 

 

 

Procentu likmju risks 

Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar kredītsaistībām. 

Uzņēmuma aizdevumu vidējā procentu likme atspoguļota 28. un 29.piezīme. 

Kredītrisks 

Uzņēmums ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, naudu un tās 

ekvivalentiem. Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu 

atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam 

Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu 

rašanās iespēju. 

Uzņēmumam nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri 

vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. 

Likviditātes risks 

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu 

daudzumu. 

 

Valdes loceklis  ______________________ Jānis  Kravalis 

 

Grāmatvede ________________________Alla Moģiļnaja 

 
 


