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Reģistrācijas numurs 42403006333
Nosaukums STRŪŽĀNU SILTUMS SIA
Adrese Miera iela 14, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 12
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Klinta Jeršova
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

29.03.2021

Amatpersonas amats valdes loceklis
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 0 10
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 0 10
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 82 460 95 548
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 82 460 95 548
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 104 334 108 966
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 1 221 1 362
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 188 015 205 876
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 188 015 205 886
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 22 921 22 924
I. Krājumi kopā 450 22 921 22 924
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 65 986 77 840
4. Citi debitori. 500 23 23
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 43 472
II. Debitori kopā 550 66 052 78 335
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 103 738 24 681
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 192 711 125 940
BILANCE 640 380 726 331 826

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 442 439 442 439
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -146 998 -179 021
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 36 222 32 023
Pašu kapitāls kopā 800 331 663 295 441
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
Īstermiņa kreditori: 1 020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 21 451 15 052
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 1 515 1 522
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 6 570 6 486
11. Pārējie kreditori. 1130 7 616 0
14. Uzkrātās saistības. 1160 11 911 13 325
Īstermiņa kreditori kopā 1180 49 063 36 385
BILANCE 1190 380 726 331 826
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 374 463 369 660
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 374 463 369 660
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 259 333 287 466

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 115 130 82 194
5. Administrācijas izmaksas. 70 62 932 55 714
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 1 917 6 233
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 17 893 690
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 36 222 32 023
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 36 222 32 023
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 36 222 32 023
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 12

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
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, izņemot to, ka ir mainīta grāmatvedības politika Dzīvojamo māju uzkrājumu uzskaitei un
atspoguļošanai finanšu pārskatos. Salīdzinot ar 2019. gadu ir mainīts pašu kapitāla lielums, vadoties no retrospektīvās kļūdu
labošanas metodes, kas bija saistīta ar korektu uzkrājumu atzīšanu bilancē.
Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi
Finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
1) pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
2) izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā,
3) finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados,
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta persona vai pārvaldes
institūcija,
c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus
norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un
izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances
posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi);
Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
8) izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu, jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai
zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts;
9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,
nevis tikai juridisko formu;
10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši
saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar
objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
Darbības turpināšana
2020. gada 31. decembrī finansiālais rezultāts ir peļņa EUR 36 222. Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos
līdzekļus. Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība var norēķināties ar visiem kreditoriem
noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata
sagatavošanā
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
I. Nemateriālie ieguldījumi — bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:
a) tās iespējams nošķirt vai atdalīt no sabiedrības un pārdot, nodot, licencēt, iznomāt vai apmainīt (individuāli vai kopā ar citu
saistību vai aktīvu) vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām neatkarīgi no tā, vai šis tiesības ir nododamas vai nošķiramas
no sabiedrības vai no citām tiesībām un pienākumiem,
b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi.
Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no kurām atskaitīts vērtības
samazinājums. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot vērtības samazinājumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes, pielietot 35% datorprogrammām un 20% licencēm nolietojuma likmi gadā.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija veikta 31.12.2020.
Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti nemateriālie ieguldījumi, kuriem jāveic vērtības samazināšanas procedūru.
Lietderīgas lietošanas laiks nebija mainīts .
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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II. Pamatlīdzekļi — kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:
1. sabiedrība tās tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu
sniegšanai, iznomāšanai (kustamas ķermeniskas lietas) vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām
vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides
aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai);
2. sabiedrība tās paredz izmantot ilgāk nekā vienu gadu un sagaida, ka no to turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi;
3. to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls;
4. sabiedrība spēj noteikt to vērtību;
5. tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai.
Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sākot no 250 EUR.
Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās vērtības,
atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu.Sabiedrība lieto saimnieciskās darbības vajadzībām pamatlīdzekļus un nemateriālos
ieguldījumus ar nulles atlikušo vērtību.
Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma .
Ēkas, būves  5%
Tehnoloģiskās iekārtas 20%
Transporta līdzekļi  20%
Pārējie pamatlīdzekļi 20%
Skaitļošanas iekārtas, info uzkrāšanas iekārtas 35%
Pamatlīdzekļu tekoša remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir
radušās. Ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta izslēgšanu
saistītos ieņēmumus un izmaksas. Šādā gadījumā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai zaudējumus no
ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā
atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto
summas.
Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta 31.12.2020.
Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti pamatlīdzekļi, kuriem notiek vērtības samazināšana vairāk, nekā no ikgadējas
nolietojuma. Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, nolietojamās vērtības un lietderīgās lietošanas termiņi tiek pārskatīti un, ja
nepieciešams, koriģēti. Pamatlīdzekļu lietderīgas lietošanas laiks taksācijas gadā nebija mainīts.
1.4.1.4. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.
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.                         Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka
ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Sabiedrības neveic
darījumus ārvalstu valūtās.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.
Citi debitori
Sabiedrība postenī “Citi debitori“ iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru
parādu debeta atlikumus.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumu novērtēšana
Saņemtās un izsniegtās preces uzskaita ar datorprogrammas “GRINS“ palīdzību. Prece ir uzskaitīta pamatojoties uz nepārtrauktās
inventarizācijas metodi. Krājumu izlietojums tika veikts pēc FIFO metodi. Krājumi uzskaitīti pēc pašizmaksas. Pārskata gadā
jebkādu būtisko izmaiņu krājumu uzskaitei pieņemtajā grāmatvedības politikā nebija . Krājumu atlikumi pārbaudīti gada
inventarizācijā 31.12.2020.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Sabiedrības politika sakarā ar debitoru parādu atzīšanu par šaubīgiem vai bezcerīgiem ir tāda:
-debitoru parādi, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts, un uz bilances datumu tas ir 6 mēneši vai vairāk, debitors nav likvidēts, tam
nav uzsākta bankrota procedūra un sabiedrības vadībai ir pierādījumi par to ka šīs parāds būs samaksāts - tādi parādi tika atzīti
par šaubīgiem un tiem izveidoti uzkrājumi 100%apmērā;
- tādi debitoru parādi, kas attiecas uz likvidētām sabiedrībām, tika atzīti par bezcerīgiem un norakstīti vai no uzkrājumiem, vai pa
taisno izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķina.
1.4.2.3. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī “Nākamo periodu
izmaksas“.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
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Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai 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 Sabiedrības,
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie
izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā
atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu
saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Parādi kreditoriem
Kreditoru parādu atlikumi bilance paradīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, tie ir
saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem. Šie parādi ir sadalīti attiecīgi īstermiņa vai ilgtermiņa parādos (saistības). Īstermiņa
saistības - saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma.
Ilgtermiņa saistības - saistības, par kurām sabiedrībai būs jāsāk maksāt ne ātrāk kā gadu pēc pārskata gada beigām. Kredīta vai
līzinga saistības tiek sadalītas attiecīgi īstermiņa un ilgtermiņa daļā.
Pārējie kreditori
Sājā posteņi tika uzrādīti kreditoru parādi, kuri nav uzrādīti citos posteņos, t.sk.: aprēķināta, bet neizmaksāta alga, parāds
norēķinu personām, kļūdaini saņemtas summas un citi.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Neto apgrozījums un ieņēmumu atzīšana
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem
atskaitīta tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar
pārdošanu.
Pielikumā neto apgrozījumu parāda sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja sabiedrības
pamatdarbības (produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas) veidi un ģeogrāfiskie tirgi būtiski atšķiras. Ieņēmumi no
pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pircējs pakalpojumu ir akceptējis, atbilstoši pakalpojumu sniegšanas
nosacījumiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem
un pievienotās vērtības nodokļa likumu. Pakalpojuma sniegšanas ieņēmumi tiek atzīti no rēķina izrakstīšanas datuma un
pakalpojuma sniegšanas pircējam. Ieņēmumi no preču pārdošanas mazumtirdzniecībā tiek atzīti, kad pircējs ir apmaksāts par
preci caur kases sistēmu. Produkcijas pārdošanas ieņēmumi vairumtirdzniecībā tiek atzīti, no rēķina izrakstīšanas datuma un
produkcijas nosūtīšanas pircējam.
Par pārskata gadu saistītos ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī «Neto
apgrozījums». Ieņēmumos iekļauj sabiedrības parastajā darbībā gūtos saimnieciskos labumus, kurus tā pati saņēmusi vai saņems
un kuru rezultātā palielinās vai palielināsies tās pašu kapitāls bilancē. izņemot gadījumus, kad pašu kapitāls palielinājās sakarā ar
akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām pamatkapitālā.
“Postenī ““Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi““ norāda dažādus citus ieņēmumus (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa
ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas
atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav norādīti postenī “Neto apgrozījums“ vai citos
attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
Pārējie ieņēmumi tika atzīti tā:
1. ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī;
2. ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas – neto vērtība (no ieņēmumiem tika atskaitīta ilgtermiņa ieguldījumu
norakstīšanas vērtība, vai pārdošanas izdevumi);
3. Ieņēmumi no ārvalsts valūtas svārstības rezultātiem uzrādīti starp ieņēmumiem un uzdevumiem neto vērtībā;
4. ieņēmumi no apakšnomas – atskaitot no ieņēmumiem visus izdevumus, kuri ir saistīti ar apakšnomu;
Procentu ieņēmumi - pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.
1.4.8. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Uzkrātās saistības
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.
No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms preces vai
pakalpojuma saņemšanas.
Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī “Pārējie kreditori“ iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta
atlikumus.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus,
visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.
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
Pamatkapitāls
Postenī “Pamatkapitāls“ uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
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1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
nav
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, un
tādejādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskata iekļauto pārskata informāciju, ko
revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020. gadu kopa ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.

1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā 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 pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
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 jāatklāj papildus informācija.
Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas
ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to,
pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka
Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā 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 pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
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 jāatklāj papildus informācija.
Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas
ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to,
pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka
Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

2. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām

2.3. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās
grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu:

2.3.1. grāmatvedības politikas maiņas būtība
2020. gadā sabiedrība ir veikusi izmaiņas metodikā par uzkrājumu veidošanu dzīvojamo māju remontiem, kas līdz šim paredzēja
aprēķinātās maksas par apsaimniekošanu iekļaušanu komercsabiedrības ieņēmumos. Uzkrājumu analītiskā uzskaite tika
nodrošināta ārpusbilances. Sākot ar 2020. gadu, aprēķinātās apsaimniekošanas maksas tiek grāmatotas kā saņemtie avansi no
pircējiem, jo aprēķināšanas brīdī tie nav sabiedrības ieņēmumi, bet gan katras mājas ieņēmumi kopīpašuma apsaimniekošanai.
Finanšu līdzekļi, kas ir saņemti, bet nav izlietoti, ir dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumi.

2.5. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem
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Kļūdas būtība Korekciju summas, kas attiecas uz
iepriekšējiem gadiem***

Skaidrojums par iemesliem, ja
kļūdas ietekmi uz finanšu pārskata

rādītājiem nav iespējams noteikt, un
datums, sākot ar kuru veikta

grāmatvedības politikas maiņas
kopējās ietekmes noteikšana

Skaidrojums par bilances iedaļas
"Pašu kapitāls" atlikuma vērtības
izmaiņām saistībā ar iepriekšējo

gadu kļūdas labošanu

1 Neto apgrozījums -6496
2 Bruto peļņa vai zaudējumi -6496
3 Peļņa pirms nodokļiem -6496
4 Pārskata perioda peļņa vai

zaudējumi
-6496

5 Iepriekšējo gadu nesadalītā
peļņa vai nesegtie zaudējumi

-6043

6 Pārskata gada peļņa vai
zaudējumi

-6496

7 Pašu kapitāls kopā -12539
8 No pircējiem saņemtie avansi 12539
9 Īstermiņa kreditori kopā 12539

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 598
pārskata gada beigās 839

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
241

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 588
pārskata gada beigās 839

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
251

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 10
pārskata gada beigās 0

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 334 490
pārskata gada beigās 334 490
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 238 942
pārskata gada beigās 252 030

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
13 088
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Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 95 548
pārskata gada beigās 82 460

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 191 841
pārskata gada beigās 203 904

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
12 063

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 82 875
pārskata gada beigās 99 570

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
16 695

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 108 966
pārskata gada beigās 104 334

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 14 134
pārskata gada beigās 14 354

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
959

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
739

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 12 772
pārskata gada beigās 13 133

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
1 100

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

Summa

739

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 1 362
pārskata gada beigās 1 221

3.1.8. informācija par savu akciju vai daļu kopumu
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Akcijas vai daļas Skaits Nominālvērtība Kopsumma

Uzskaites vērtības
kopsumma

(jānorāda, ja nav
zināma

nominālvērtība)

Īpatsvars
pamatkapitālā (%)

Iemesls to iegādei
pārskata gadā

1 442 439 1,00 442 439,00

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.1. Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem
5.1.1.

NACE kods (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) Summa

1 3600 374 463
Kopā 374 463

5.1.2.
Valsts kods Summa

1 LV 374 463
Kopā 374 463
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums 26.03.2021
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003858822
Licences numurs 134
Sertifikāta numurs 106
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403006333 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

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 vadibas_z.docx
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu s_des_protokols.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
revidents.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums gada_parskatsVID.pdf
10

Sagatavoja KLINTA JERŠOVA
E-pasts siltums-struzani@inbox.lv
Tālrunis 64667542

Dokumenta numurs
EDS:

74941022 Dokumenta
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Parakstītāja vārds,
uzvārds:

KLINTA JERŠOVA Parakstīšanas datums: 08.04.2021
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09097911426 Parakstīšanas laiks: 18:23:20
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apstiprinājuma datums:
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