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Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība
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Nē
Nē
Nē
Nē
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Elīna Pičugina
finanšu nodaļas vadītāja
01.04.2021
valdes loceklis
Nē
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Uzņēmuma gada pārskats

Bilances aktīvi
Reģistrācijas numurs 40103941081
Posteņa nosaukums

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi:
1. Nekustamie īpašumi:
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.
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 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Rindas
kods

10
20
40
50
80
90
100
110
180
190
200
210
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

14 519
0
14 519

18 961
671
19 632

1 760 841
1 760 841
213 010
202 469
1 271 367
0
3 447 687

1 902 853
1 902 853
275 171
206 811
78 498
2 786
2 466 119

3 462 206

2 485 751

53 627
2 316
55 943

42 911
3 500
46 411

1 190 020
133 875
2 750
0
1 326 645

1 176 952
142 595
14 171
2 463
1 336 181

1 494 888
2 877 476
6 339 682

2 115 453
3 498 045
5 983 796

Uzņēmuma gada pārskats

Bilances pasīvi
Reģistrācijas numurs 40103941081
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.

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Rindas
kods

650
660
700
780
790
800
810
860
990
1010
1 020
1070
1080

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

2 786 000

2 786 000

-69 027
206 838
2 923 811

108 019
-177 046
2 716 973

1 085 151
1 085 151

872 000
872 000

11 553
688 983

18 287
663 749
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Posteņa nosaukums

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
11. Pārējie kreditori.
12. Nākamo periodu ieņēmumi.
14. Uzkrātās saistības.
Īstermiņa kreditori kopā
BILANCE

Rindas
kods

1120
1130
1140
1160
1180
1190

Pārskata gada
beigās

84 072
109 888
1 270 710
165 514
2 330 720
6 339 682

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

78 108
94 836
1 369 558
170 285
2 394 823
5 983 796
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Uzņēmuma gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)
Reģistrācijas numurs 40103941081

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Uzņēmuma gada pārskats

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)
Reģistrācijas numurs 40103941081

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
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.
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:
b) no citām personām
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

8 554 754
8 554 754
7 836 024

8 114 420
8 114 420
7 386 301

50
70
80
90
170
190
240
250
260
290

718 730
513 842
45 398
41 673
114
114
208 727
1 889
206 838
206 838

728 119
848 297
14 289
74 337
3 180
3 180
-177 046
0
-177 046
-177 046
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Uzņēmuma gada pārskats

Naudas plūsmas pārskats (NPP)
Reģistrācijas numurs 40103941081

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Uzņēmuma gada pārskats

NPP pēc tiešās metodes (NPP1)
Reģistrācijas numurs 40103941081

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
NPP pēc tiešās metodes (NPP1)

Posteņa nosaukums

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.
7. Saņemtie procenti.
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Rindas
kods

10
20
30
40
50
80
90
120
130
150
160
180
190
280
290
300

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

9 994 334
-8 140 807
-1 311 824
541 703
541 703

10 659 368
-8 761 259
-1 091 530
806 579
806 579

-1 376 248
829
213 151
0
-1 162 268

-202 164
820
872 000
3 251
673 907

-620 565
2 115 453
1 494 888

1 480 486
634 967
2 115 453
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Uzņēmuma gada pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)
Reģistrācijas numurs 40103941081
Posteņa nosaukums

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
VI. Nesadalītā peļņa
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
VII. Pašu kapitāls
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
Rindas
kods

10
20
50
260
270
290
300
310
320
340

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

2 786 000
2 786 000

2 786 000
2 786 000

-69 027
206 838
137 811

108 019
-177 046
-69 027

2 716 973
2 923 811

2 894 019
2 716 973
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes
Reģistrācijas numurs 40103941081

Uzņēmuma gada pārskats
Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

1.

Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.

Vidējais darbinieku skaits

195

1.2.
1.2.1.
1.2.3.

Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām:
valdes locekļi
pārējie darbinieki

1
194

1.3.

Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un
beigās
Naudas plūsmas pārskata mērķiem, nauda un naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem naudas kasē, tekošo bankas kontu
atlikumiem un citiem īstermiņa likvīdiem finanšu aktīviem ar termiņu līdz 90 dienām.
naudas atlikums 31.12.2020. norēkinu kontos 1 494 413 EUR, kasē 475 EUR
1.4.

Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumu (Likums). Uzņēmums turpina veikt aktīvu saimniecisko darbību un 2020.gada rādītāji, saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantu, atbilst vidējas sabiedrības kritērijiem.
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b) Ja vien nav noradīts atsevišķi, izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā;
c) Novērtēšana veikta ar pietiekamu piesardzību, t.sk.:
- atzīta tikai līdz pārskata gada beigām iegūtā peļņa;
- ņemtas vērā visas zināmās un paredzamās saistības vai zaudējumi, kas radušies līdz pārskata gada beigām, arī tad, ja tie
kļuvuši zināmi laika posmā starp pārskata gada beigām un finanšu pārskata sagatavošanas dienu;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads
tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
d) Ja vien nav norādīts atsevišķi, ieņēmumi un izmaksas ir atzītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ņemot vērā to rašanās laiku
neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata
gadā.
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas un uzrādītas atsevišķi. Ieņēmumi un izdevumi uzrādīti atsevišķi, izņemot
peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas un no līdzīgiem darījumiem (piem., valūtas kursu svārstību rezultāts
vai ārvalstu valūtas iegādes un pārdošanas darījumu rezultāts) uzradīšanu neto vērtībā.
f) Darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Sabiedrība uzrāda kā aktīvus klientu parādsaistību bruto summas, saskaņā ar darbiem par visiem progresā esošajiem līgumiem,
par kuriem radušies izdevumi, pieskaitot atzīto peļņu (atņemot atzītos izdevumus) un atskaitot klientiem izrakstītu rēķinu summu.
Debitoru parādsaistības par klientu izrakstītiem, bet neapmaksātajiem rēķiniem, kā arī par ieturējumiem tiek uzrādīti kā "Pircēju
un pasūtītāju parādi".
Sabiedrība uzrāda kā saistības klientu parādsaistību bruto summu, saskaņā ar darbiem par visiem progresā esošajiem līgumiem,
par kuriem izrakstīto rēķinu summa pārsniedz radušos izdevumus, pievienojot atzīto peļņu (atņemot atzītos izdevumus). No
klientiem saņemtie avansi uzrādās kā "No pircējiem saņemtie avansi".
1.4.1.
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1.
nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar
nemateriālā ieguldījuma iegādi. Finanšu pārskatos nemateriālie ieguldījumi norādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot
nolietojumu.
1.4.1.2.
pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa
iegādi. Finanšu pārskatos pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu.
Nolietojuma % gadā: nemateriālie ieguldījumi 20-50%; ēkas5%; tehnoloģiskās iekārtas 10%; pārējās iekārtas un aprīkojums,
transporta līdzekļi 10-20%.
Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 250 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Nolietojums
uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz EUR 250, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas
ekspluatācijā.
Ja eksistē pietiekami pierādījumi, ka pamatlīdzekļu remonta vai rekonstrukcijas darbu rezultātā nākotnē tiks gūts ekonomisks
labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas kā pamatlīdzekļu
papildus vērtība. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā. Visas pārējās pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļu bilances vērtību, attiecīgo
pamatlīdzekļu norakstīto pārvērtēšanas rezervi un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
Ja eksistē kādi notikumi vai apstākļi, kuru rezultātā varētu secināt, ka pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība
varētu būt lielāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgo pamatlīdzekļu vai nemateriālo ieguldījumu vērtība tiek samazināta līdz tā
atgūstamajai vērtībai. Atgūstamo vērtību nosaka kā augstāko no ieguldījuma patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai
lietošanas vērtības.
1.4.2.
apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1.
krājumu uzskaite
Krājumi novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas pašizmaksas. Iegādes pašizmaksu veido
iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā vērtībā un stāvoklī. Saražoto krājumu
pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta
izgatavošanu, kā arī attiecīgā daļa no vispārējiem izdevumiem, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālo jaudu. Pārdošanas
izmaksas netika iekļautas pašizmaksā. Krājumu vērtības atlikumi aprēķināti, izmantojot FIFO metodi. Ja krājumu neto
pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.
1.4.2.2.
uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējai rēķinu summai. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā,
atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc Sabiedrības vadības
uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Debitoru parādiem, kuru apmaksas termiņš ir kavēts vairāk kā 9 mēnešus
(270 dienas), veido uzkrājumu 50% apmērā no kavētā parāda summas. Debitoru parādiem , kas kavēti vairāk kā 540 dienas,
veido uzkrājumu 80% apmērā. Izceltiem debitoru parādiem, neatkarīgi no kavēto dienu skaita, veido uzkrājumu 50% apmērā no
parāda summas.
1.4.3.
uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi ir iespējamas saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un finanšu pārskatu sastādīšanas
laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami
novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti pēc izdevumu pašreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai.
Iespējamas saistības netiek atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami
pamatota. Līdzīgi arī iespējamie aktīvi netiek atzīti, bet atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie
ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
1.4.5.
ieņēmumu atzīšanas principi
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot atlaides un pievienotās
vērtības nodokli.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
Preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesībām raksturīgu risku un atlīdzību nodošanu pircējam;
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas - atbilstoši darījuma izpildes procentuālajai metodei;
Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī;
Procentu ieņēmumi - atbilstoši uzkrājumu metodei;
Dividendes - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
1.4.6.
ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu uzskaites principi
Sabiedrībai 2020.gadā nav bijuši ieņēmumi, kas saistīti ar būvdarbiem
1.4.7.
izdevumu atzīšanas principi
Pētniecības darbu izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā izmaksu rašanās periodā. Attīstības izmaksas, kas saistītas
ar pārdošanai vai pašu vajadzībām domāta aktīva izstrādi, tiek uzskaitītas kā nemateriālie ieguldījumi un amortizētas pēc lineārās
metodes, sākot ar attiecīgā produkta komerciālās ražošanas uzsākšanas brīdi, laika periodā, kurā sagaidāma atdeve no šī
nemateriālā ieguldījuma.
1.4.8.
papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
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Pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa aktīvu izveidošanai saņemtais finansiālais atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienēmumi,
kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai ar finansiālo atbalstu iegādāto aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.
Pārējo finansiālo atbalstu un dotācijas izdevumu segšanu attiecina uz ieņēmumiem tajā pašā periodā, kad finansējums saņemts un
izpildīti visi būtiskie nosacījumi dotācijas saņemšanai.
Dotācijas no Ogres novada pašvaldības tiek piešķirtas maznodrošināto iedzīvotāju komunālo maksājumu segšanai, kā arī
pašvaldības iestāžu apsaimniekošanai.
1.6.
Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Elektroniskās 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, tā
neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar
pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta
revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
lūdzam skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā.
3.

Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
nemateriālie ieguldījumi:
attīstības izmaksas

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

Summa
0
0

Summa
23 168
23 517

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
5 820
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
5 471

Pārvietošana uz citu bilances posteni

Summa
0

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
4 206
8 998

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa
10 261

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

Summa
5 469

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
18 961
14 519
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3.1.1.3.
citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
1 669
1 669

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
0
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
0

Pārvietošana uz citu bilances posteni

Summa
0

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa

998
1 669

671
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa
0

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
3.1.2.
pamatlīdzekļi:
3.1.2.1.
nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

Summa
671
0

Summa
2 134 618
2 167 413
0

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
800

Pārvietošana uz citu bilances posteni
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
33 595
Summa
231 765
406 572

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
174 974

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

Summa
167
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Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
1 902 853
1 760 841

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

Summa
361 686
358 241

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
7 625
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
11 070

Pārvietošana uz citu bilances posteni

Summa
0

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
86 515
145 231

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
60 919

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

Summa
2 203

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
275 171
213 010

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

Summa
300 096
356 281

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
71 261
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
25 896

Pārvietošana uz citu bilances posteni

Summa
10 821

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
93 285
153 812
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Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)

Summa
71 352

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

Summa
10 825

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
3.1.3.

Summa
206 811
202 469

ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Postenis 1
Norāde, par kādu bilances posteni tiks sniegta informācija
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izveidošana
Iegādes izmaksas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
78 498
1 271 367

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus

Summa
1 237 881

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
0

Pārvietošana uz citu bilances posteni
un starp pamatlīdzekļu posteņiem

Summa
45 012

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa

0
0

0
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

0

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
78 498
1 271 367

Postenis 2
Norāde, par kādu bilances posteni tiks sniegta informācija
Avansa maksājumi par pamatlīdzekliem
Iegādes izmaksas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
2 786
0

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus

Summa
2 964
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Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

Summa
5 750

Pārvietošana uz citu bilances posteni

Summa
0

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

Summa

0
0

0
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

0

Bilances vērtība:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās

Summa
2 786
0

3.1.10.
atliktā nodokļa aktīvi:
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
izmaiņas

Summa

4.

0
0
0

Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5.
Kreditori
4.5.1.
atliktā nodokļa saistību atlikumi
pārskata gada sākumā
pārskata gada beigās
izmaiņas

0
0
0

5.

Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.1.
5.1.1.

Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem
NACE kods (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija)

Summa

1 6832

8 554 754
8 554 754

Kopā

5.1.2.
Valsts kods

Summa

1 LV
Kopā

5.3.

Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

5.3.4.

atlīdzība vadībai:

8 554 754
8 554 754
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valdes locekļi
5.3.5.
personāla izmaksas:
atlīdzība par darbu
valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas

37 227

1 799 985
425 153
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Informācija par revidentu
Reģistrācijas numurs 40103941081

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

Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

01.04.2021
50003597621
28
138
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