
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003331306
Nosaukums AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 35
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 Vaida Beļavska
Personas amats grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

24.03.2021

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Jā
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 124 588 148 135
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 124 588 148 135
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 600 2 765
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 986 2 144
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 126 174 153 044
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 126 174 153 044
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 12 384 18 752
I. Krājumi kopā 450 12 384 18 752
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 4 771 3 175
4. Citi debitori. 500 66 36
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 290 579
II. Debitori kopā 550 5 127 3 790
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 3 246 1 583
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 20 757 24 125
BILANCE 640 146 931 177 169

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 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). 660 260 359 254 359
5. Rezerves: 700
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; 730 5 125 5 125
e) pārējās rezerves. 760 5 571 5 571
Rezerves kopā 770 10 696 10 696
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -235 324 -198 808
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 1 615 -36 516
Pašu kapitāls kopā 800 37 346 29 731
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 48 980 61 899
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 48 980 61 899
Īstermiņa kreditori: 1 020
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 10 552 34 366
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 8 676 9 770
11. Pārējie kreditori. 1130 9 600 10 007
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 12 919 13 024
14. Uzkrātās saistības. 1160 18 858 18 372
Īstermiņa kreditori kopā 1180 60 605 85 539
BILANCE 1190 146 931 177 169
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 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. 10 343 976 314 359
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 343 976 314 359
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 350 756 359 674

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -6 780 -45 315
5. Administrācijas izmaksas. 70 4 304 3 746
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 12 919 12 919
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 220 374
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 1 615 -36 516
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 1 615 -36 516
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 1 615 -36 516
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Naudas plūsmas pārskats (NPP) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

NPP pēc tiešās metodes (NPP1) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

NPP pēc tiešās metodes (NPP1)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Pamatdarbības naudas plūsma 10
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. 20 343 976 314 359
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. 30 350 756 359 674
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 20 254 359 0
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums 40 6 000 254 359
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 50 260 359 254 359
V. Rezerves 210
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 220 10 696 10 696
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 250 10 696 10 696
VI. Nesadalītā peļņa 260
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 270 -235 324 -198 808
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 290 1 615 -36 516
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 300 -233 709 -235 324
VII. Pašu kapitāls 310
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 320 29 731 -188 112
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 340 37 346 29 731
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

1. Sabiedrības sniegtā informācija

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

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots ar Latvijas Republikas likumu"Par grāmatvedību","Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likums",kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta pieņemto noteikumu 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.
Peļņas va izaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā,atskaitot uzkrāto nolietojumu.Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas,kas tiek
saistītas ar nemateriālā ieguldījuma iegādi.Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtībā iekļauj licenču iegādes izmaksas un
izmaksas,kas radušās,ieviešot tās lietošanā.Zeme netiek pakļautanolietojuma aprēķinam.Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina
pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas perioda garumā,lai norakstītu nemateriālās
ieguldijuma iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda
beigās,izmantojot šādas vadības noteiktas likmes(%gadā):
Nemateriālie ieguldījumi:
 Licences,datorprogrammas 25%
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā,atskaitot uzkrāto nolietojumu.Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi,ja to vērtība
pārsniedz 145 EUR.Iegādātie aktīvi zem 145 EUR tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs .Iegādes vērtībā tiek iekļautas
izmaksas ,kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi.Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas perioda garumā ,lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai
atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās,izmantojot šādas vadības noteiktas likmes(%gadā):
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 uzturāšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējunu aprēķinā,kurā tās 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 iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,kurā tie radušies.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās inventarizācijas metodei.
Izmaksas,kas radušās,nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī,tiek uzskaitītas šādi:
izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli tiek uzskaitīti atbilstoši to iegādes izmaksām pēc FIFO metodes.Novecojušu,lēna
apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtība ir norakstīta.
Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros ,atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas
un pārdošanas izmaksas.Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa,no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
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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.
Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti,skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā,attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis
maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokomenta(rēķina) iesniegšanas termiņš.
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.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem,un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina poateņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa,proti,izdevumus norāda,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.

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
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
tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju,
ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilna Sabiedrības gada pārskatu par
2019.gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā
pielikumā.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:
3.1.1.1. attīstības izmaksas
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 0

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 0

3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 0

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 475 873
pārskata gada beigās 475 873
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Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 327 738
pārskata gada beigās 351 285

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
23 547

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 148 135
pārskata gada beigās 124 588

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 59 355
pārskata gada beigās 45 683

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 56 590
pārskata gada beigās 45 083

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
15 837

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 2 765
pārskata gada beigās 600

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 76 317
pārskata gada beigās 74 491

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 74 173
pārskata gada beigās 73 505

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
2 984

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 2 144
pārskata gada beigās 986

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 61 899
pārskata gada beigās 48 980
izmaiņas 12 919
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums 22.03.2021
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs 196
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003331306 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_zinojums.jpeg
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu domes_sedes_lemums.jpeg
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un
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