
Uzņēmuma gada pārskats

1. Pārskata periods no: 01.01.2015 līdz: 31.12.2015
2. Reģistrācijas kods komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā 40003331306
3. Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES

CENTRS SIA
4. Juridiskā adrese Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
5. Vidējais darbinieku skaits 23
6. Pamatdarbības veidi (NACE kods) 8710
7. Likvidācijas slēguma bilance ¨
8. Saīsinātā bilance ¨
9. Saimnieciskās darbības pārskats ¨
10. Aizpilda tikai kapitālsabiedrība (papildus jāiesniedz arī izpildinstitūcijas locekļu saraksts)

10a Vai ir izveidota padome:
þ Nē ¨ Jā - jāiesniedz padomes locekļu saraksts
10b Revidenta vārds, uzvārds un amats:

11. Personālsabiedrībai jāiesniedz personīgi atbildīgo biedru un komandītu saraksts
12. Aizpilda tikai kooperatīvā sabiedrība (papildus jāiesniedz arī valdes locekļu saraksts)

12a Vai ir izveidota padome:
¨ Nē ¨ Jā - jāiesniedz padomes locekļu saraksts

13. Aizpilda tikai individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība
13a Īpašnieka vārds, uzvārds:
13b Īpašnieka personas kods:
13c Īpašnieka dzīvesvieta:

14. Apstiprināts publiskošanai
Amats
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BILANCE Aktīvs

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:
1. Attīstības izmaksas 0 0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 0 0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 0 0
4. Nemateriālā vērtība 0 0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 0 0

0 0
0 0

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
II PAMATLĪDZEKĻI
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 242386 265975
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0 0
3. Iekārtas un mašīnas 33126 40932
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 19012 18331
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 0 0
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 0 0
7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 0 0

0 0
0 0

PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 294524 325238
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI:

0 0
0 0
0 0
0 0

IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ 0 0
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI:

0 0
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Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

0 0
0 0
0 0

BIOLOĢISKIE AKTĪVI KOPĀ 0 0
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 0 0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 0 0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām 0 0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 0 0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 0 0
7. Pašu akcijas un daļas 0 0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 0 0
9. Atliktā nodokļa aktīvi 0 0

0 0
0 0

ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 294524 325238
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I KRĀJUMI:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 11157 8264
2. Nepabeigtie ražojumi 0 0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 0 0
4. Nepabeigtie pasūtījumi 0 0
5. Avansa maksājumi par precēm 0 0
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki 0 0

0 0
0 0

KRĀJUMI KOPĀ 11157 8264
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

0 0
0 0
0 0

PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA NOGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
III DEBITORI:
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Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 0 0
2. Radniecīgo sabiedrību parādi 0 0
3. Asociēto sabiedrību parādi 0 0
4. Citi debitori 2879 4003
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 0 0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 0 0
7. Nākamo periodu izmaksas 35 73
8. Uzkrātie ieņēmumi 0 0

0 0
0 0

DEBITORI KOPĀ 2914 4076
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 0 0
2. Pašu akcijas un daļas 0 0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 0 0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0

0 0
0 0

ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
V NAUDA 4632 3955
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 18703 16295
BILANCE 313227 341533
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BILANCE Pasīvs

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 254359 248576
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 0 0
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve 0 0
5. Rezerves:
a) likumā noteiktās rezerves 0 0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām 5124 10908
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 0 0
d) pārējās rezerves 5571 5571

0 0
0 0

8. Rezerves kopā 10695 16479
9. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -116716 -105065
b) pārskata gada nesadalītā peļņa -6684 -11651
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 141654 148339
UZKRĀJUMI:
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām 0 0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 0 0
3. Citi uzkrājumi 0 0

0 0
0 0

UZKRĀJUMI KOPĀ 0 0
KREDITORI
ILGTERMIŅA KREDITORI
1. Aizņēmumi pret obligācijām 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 0 0

5/12



Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

4. Citi aizņēmumi 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 0 0
7. Maksājamie vekseļi 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0
11. Pārējie kreditori 0 0
12. Nākamo periodu ieņēmumi 113576 126495
13. Neizmaksātās dividendes 0 0

0 0
0 0

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 113576 126495
ĪSTERMIŅA KREDITORI:
1. Aizņēmumi pret obligācijām 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 0 0
4. Citi aizņēmumi 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 23044 33749
7. Maksājamie vekseļi 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7692 6500
11. Pārējie kreditori 7232 6945
12. Nākamo periodu ieņēmumi 12919 12919
13. Neizmaksātās dividendes 0 0
14. Uzkrātās saistības 7110 6586
15. Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0

0 0
0 0

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 57997 66699
KREDITORI KOPĀ 171573 193194
BILANCE 313227 341533
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
gada beigās

Iepr.
pārskata

gada beigās

1. Neto apgrozījums 291946 270020
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 308337 290925
3. Bruto peļņa vai zaudējumi -16391 -20905
4. Pārdošanas izmaksas 0 0
5. Administrācijas izmaksas 3212 3665
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 12919 12919
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 0 0
8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 0 0
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 0 0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 0 0
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana 0 0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 0

0 0
14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem -6684 -11651
15. Ārkārtas ieņēmumi 0 0
16. Ārkārtas izmaksas 0 0
17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -6684 -11651
18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 0 0

0 0
20. Pārējie nodokļi 0 0
21. Aprēķinātās ārkārtas dividendes 0 0
22. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -6684 -11651
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Naudas plūsmas pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
gada beigās

Iepr.
pārskata

gada beigās
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās
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Revidenta ziņojums

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Zvērināta revidenta NMR kods:
Licences Nr.:
Zvērināta revidenta personas kods:
Sertifikāta Nr.:
Revidenta ziņojuma datums:
Komentārs:
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Citi iesniegtie dokumenti

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA

Dokuments Faila nosaukums Komentārs

10 Pielikums finansu parsk.docx

20 Vadības ziņojums Vadibas zinojums.2013.docx

30 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
40 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
50 Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts sedes protokols.jpeg

55 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās
60 Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi
65 Bilances piezīmes
70 Nr.

p.
k.

Citi dokumenti Faila nosaukums Komentārs

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Vadītājs: Ivars Eiduks
Izpildītājs:
E-pasts vaidab@inbox.lv
Tālrunis 65237795
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Dokumenta numurs EDS: 42524252 Dokumenta sagatavotājs: VAIDA BEĻAVSKA

Parakstītāja vārds, uzvārds: IVARS EIDUKS Parakstīšanas datums: 02.05.2016
Parakstītāja personas kods: 04085711803 Parakstīšanas laiks: 14:59:59

12/12




Vadības ziņojums         



Iestādes galvenie darbības veidi ir medicīniskā palīdzība( ambulatorā palīdzība , dienas stacionārs, mājas aprūpe, RTG kabinets, klīniskā laboratorija, fizikālo procedūru kabinets, zobārstniecība bērniem) un sociālā aprūpe( pansionāts, sociālās gultas).

Centrs izīrē telpas NMP brigādei, ģimenes ārstiem, SIA A aptiekai, stomatologam.

Uz 2015.gada beigām parādsaistības iestādēm un organizācijām ir 23044 EUR (2014.gadā – 33749 EUR), no tiem  lielākās parāda summas ir A/S Latvenergo 1389,24 EUR un  SIA A Medical par 2014.gadā iegādāto jauno rentgeniekārtu digitalizācijas sistēmu rentgenam 19184,55 EUR,slēgts līgums par nomaksas termiņu uz 5 gadiem. 

 Pansionātā un ilgstošas uzturēšanās sociālās gultās  2015.gada sākumā dzīvoja 33  klienti ,klientu skaits uz gada beigām palika nemainīgs,t.i., 33 klienti.  Vidējais pansionāta klientu vecums 73,7 gadi, t.sk., vīriešiem 65,8 gadi, sievietēm 77,2 gadi. Izlietots uz 1 pansionāta klientu 2015.gadā 477,85 EUR, 2014.gadā 525,03 EUR. Ēdināšanas izmaksas 2015.g. 2,25 EUR dienā, 2014.gadā – 2,17 EUR.



Kopējie ieņēmumi iestādē 2015.gadā 291946 EUR,(2014.g. 270020 EUR) palielinājums par 21926 EUR

.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība: 

1.  Noslēgti līgumi 2016.gadam ar Nacionālo Veselības Dienestu  par kopējo summu 17105 euro, tai skaitā, dienas stacionārs 5533 euro, rentgenoloģiskā izmeklēšana 1384 euro, mājas aprūpe 6432 euro, zobārstniecība bērniem 3756 euro.

  2.     Aknīstes novada iedzīvotājiem  ir iespēja izmantot stomatologa  pakalpojumus.  

                

3.  2015.gadā Aknīstes VSAC telpās uzsāka darbu SIA „E.Gulbja laboratorija” un    2016.gadā uzsāks darbu kosmetologa kabinets.

                  

















		Ivars Eiduks



		............................

Valdes loceklis







	 

2016 .gada 21. martā






Finanšu pārskata pielikums





31. Grāmatvedības politika



Pārskata sagatavošanas pamats

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu likumam”, kā arī atbilstoši obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās  metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.



Pielietotie grāmatvedības principi

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

31. Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

g) Norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.



Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums



 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:

a) nākamo periodu ieņēmumi-tekošā gada ieņēmumos tiek atzīti proporcionāli pamatlīdzekļu lietošanas laikam

b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;





Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi        

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu .Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 100 LVL. Iegādātie aktīvi zem 100 LVL tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. Šādas pamatlīdzekļu grupas regulāri, bet ne retāk kā reizi piecos gados tiek pārvērtētas:

· ēkas un būves;

· tehnoloģiskās iekārtas.

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālās ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes (% gadā):  



		Nemateriālie ieguldījumi:

		



		Licences, datorprogrammas

		25



		Pamatlīdzekļi:

		



		Ēkas un būves

		5



		Iekārtas un mašīnas

		20



		Transporta līdzekļi

		20



		Datori un datu uzkrāšanas iekārtas

		25



		Citi pamatlīdzekļi

		20





Pamatlīdzekļu tekošās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. 

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par  tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai.  Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.



Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana



Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).

Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem .

  

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.



Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.



Krājumu novērtēšana



Krājumu pašizmaksu uzskaita, pēc izmaksu  metodes,saņemot novērtē iegādes cenās. 







Dotācijas



Pamatlīdzekļu iegādei saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.



Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem



Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.



Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  Aprēķina rezultātā veidojas nodokļa zaudējumi. Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ne tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.



Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt radušās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, no aprēķinātajām atvaļinājumu saistībām, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem, kā arī pārvērtēto krājumu zaudējumiem, kuri tiks atgūti krājumu izlietošanas un pārdošanas rezultātā. Kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts ir atliktā nodokļa saistības, kuras salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir pieaugušas par  par 271 latiem, radot atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas.



Aplēšu lietošana

Sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējuma novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju. 





2. Neto apgrozījums



		Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem

		2012

LVL

		2011

LVL



		Latvija

		149599

		142659



		Kopā

		149599

		142659













		Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem

		2012

LVL

		2011

LVL



		Ieņēmumi no VNC

		20312

		20765



		Ieņēmumi no VSAA

		40945

		45185



		Ieņēmumi no Aknīstes novada pšvaldības

		57704

		53223



		Ieņēmumi no VOAVA projektam

		-

		-



		Pašu ieņēmumi

		30638

		23486



		Kopā

		149599

		142659





       

3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas



		

		2012

LVL

		2011

LVL



		Materiālu izmaksas

		29120

		31134



		Transporta izmaksas

		2705

		3887



		Personāla izmaksas:

		

		



		strādnieku darba algas

		71303

		74662



		valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

		16857

		17772



		Uzkrājumi atvaļinājumiem

		-174

		-628



		Pensijas

		4052

		4384



		Pamatlīdzekļu nolietojums

		27470

		26184



		Pamatlīdzekļu nenoamortizētā daļa

		

		



		Pakalpojumu izmaksas

		7648

		8779



		Komunālo pakalpojumu, remonta izmaksas

		21166

		14334



		Citas ražošanas izmaksas

		660

		347



		Kopā

		180807

		180855







4 Administrācijas izmaksas



		

		2012

LVL

		2011

LVL



		Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas

		2372

		2905



		Gada finanšu pārskata revīzijas izmaksas

		

		



		Pārējie izdevumi –bankas pakalpojumi

		226

		257



		Kopā

		2598

		3162







31. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi



		

		2012

LVL

		2011

LVL



		CFLA atmaksātie  ERAF proj.līdzekļi

		2812

		2812



		Tek.gadā atzītie VOAVA ieņēmumi

		938

		938



		Tek.gadā atzītie dāvinājumu ieņēmumi

		

		98



		Tek.gadā atzītie Vesel.ekonomikas centra līdz.

		5330

		3776



		Kopā

		9080

		7624







6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas



		

		2012

LVL

		2011

LVL



		Ar saimniecisko darbību nesaist.izmaksas

		

		



		Kavējumu nauda

		

		25



		Kopā

		

		25











7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi



		

		2012

LVL

		2011

LVL



		% ieņēmumi par konta atlikumu

		

		



		Kopā
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