
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai
5 Vidējais darbinieku skaits 24
7 Likvidācijas slēguma bilance Nē
9 Saimnieciskās darbības pārskats Nē

10 Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

11 Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Nē

12 Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
13 Grāmatvedis uzņēmuma grāmatvedis

Grāmatveža vārds, uzvārds Gaida Ribāka
Grāmatveža amats grāmatvede

14 Apstiprināts publiskošanai
Amatpersonas amats

Paskaidrojums
Gada pārskats par 2017. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 29.03.2018, protokola Nr. 1/2018.

15 Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība Jā
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 63590 69872
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 63590 69872
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 5869 5347
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 69459 75219
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 69459 75219
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 1784 2700
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 85 0
I. Krājumi kopā 450 1869 2700
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 821 324
4. Citi debitori. 500 39 39
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 143 209
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 1232 1662
II. Debitori kopā 550 2235 2234
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 17269 14243
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 21373 19177
BILANCE 640 90832 94396

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 82020 82020
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -55613 -55915
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 4059 302
Pašu kapitāls kopā 800 30466 26407
 Ilgtermiņa kreditori: 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 28618 34021
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 28618 34021
Īstermiņa kreditori: 1020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 2320 3015
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 933 1139
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 7129 6744
11. Pārējie kreditori. 1130 7575 7850
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 5403 6804
14. Uzkrātās saistības. 1160 8388 8416
Īstermiņa kreditori kopā 1180 31748 33968
BILANCE 1190 90832 94396
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 237022 223890
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 237022 223890
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 208088 201717

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 28934 22173
5. Administrācijas izmaksas. 70 30404 27157
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 7044 6458
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 1179 1172
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 4395 302
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 336 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 4059 302
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 4059 302
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

1 Sabiedrības sniegtā informācija
1.1 Vidējais darbinieku skaits 24
1.4 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies

turpmāk
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskata 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 irpriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas un zaudējumu aprēķins ir kvalificēts pēc izdevumu funkcijas.
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) 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 posteņi, kas 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 tikai juridisko formu.

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2017.-31.12.2017.

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.

Naudas vienība
Sabiedrības funkcionālā
valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība EURO.

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.
1.4.1 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1 Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 285 EUR. Iegādātie aktīvi zem 285 EUR tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgai inventārs.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, visas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.
Pamatlīdzekļiir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika
periodā, lai norakstītu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas
vērtības noteiktās likmes:
-ēkas un būves 5%
-automašīnas 15%
-pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam
mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī
pamatlīdzekļa kopējām zmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas
atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina,ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanaos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no netto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.
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1.4.1.2 Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek aatspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Pārskata periodā nemateriālo ieguldījumu nav.
1.4.2 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1 Krājumu uzskaite
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši periodiskās inventarizācijas metodei.
Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:
-materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc metodes "Pirmais iekšā- pirmais ārā (FIFO).
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.
1.4.2.2 Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Nedrošiem parādiem uzkrājumi netiek veidoti.
1.4.3 Uzkrājumu veidošanas noteikumi
1.4.3
Uzkrātie ieņēmumi: kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā ar kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav
pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (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
1.4.4
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
Postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus kurus nevar uzrādīt citos posteņos, kā arī debitoru parādu kredīta atlikumu.
1.4.5 Ieņēmumu atzīšanas principi
1.4.5
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesīb'muz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, ne tikai juridisko formu.

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir
attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas
atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to
vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
-ieņēmumi no soda un noknaudām-saņemšanas brīdī;
-ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas- neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilancesvērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
-procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par nrēķinu kontu atlikumiem- saņemšanas brīdī;
-pārējie ieņēmumi- to rašanās brīdī.
Pārējos ieņēmumos tiek uzrādīta taksācijas periodam aprēķinātā ERAF summas daļa.
1.4.7 Izdevumu atzīšanas principi
1.4.7
Izdevumi tiek atzīti pamatojoties uz saņemtajiem iekšējiem vai ārējiem attaisnojuma dokumentiem.
Postenī "administrācijas izmaksas" tiek uzrādīta administrācijas alga, izdevumi veidlapu, kancelejas preču utml.iegādei.
4 Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs
4.4 Kreditori
4.4.2 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)
4.4.2.1 Pārskata gada sākumā 6744
4.4.2.2 Pārskata gada beigās 7129
4.4.2.3 Izmaiņas 385
4.4.3 Nākamo periodu ieņēmumi
4.4.3.1 Pārskata gada sākumā 40825
4.4.3.2 Pārskata gada beigās 34021
4.4.3.3 Izmaiņas -6804
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Revidenta ziņojuma datums 02.03.2018
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 55403038751
Licences numurs 171
Sertifikāta numurs 196
Komentārs zvērināta revidente Valentīna Razujeva
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

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 VNP_2018_04_09_085725_0001.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts VNP_2018_03_29_114934_0001.pdf
8 Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums
9 Finanšu pārskata pielikums

10 dalibnieku sapulces protokols sapulces protokols.pdf
11 bilances atsifrejums VNP_2018_04_09_085835_0001.pdf
12 PZ atsifrejums VNP_2018_04_09_085759_0001.pdf
13 GP skanets VNP_2018_04_09_085922_0001.pdf
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
 

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017
Piemērots minimālais nodoklis
no saimnieciskās darbības

Nē

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Nodokļu
maksātāja dati

01 Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants) 4395
02 Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā: 1769
02.1 piemērojot koeficientu 1,5 1769
02.2 nepiemērojot koeficientu 1,5 0
03 Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.) 6164

8/16



Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
II. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Nodokļu
maksātāja dati

04 Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa
(6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:

9397

04.1 nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas
tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13.panta 1.2d.)

0

05 Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda
sankciju summa (6.panta 1.d.2.p.)

0

06 Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6.panta 1.d. 3.p.) 0
07 Izmaksas nerezidentiem (6.panta 1.d.4.p.) (summas norāda, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli

saskaņā ar 3.panta 4.d. 2.-6.p. un 8.d.), tai skaitā:
0

07.1 atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem 0
07.2 atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu 0
07.3 maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru

kabineta noteiktajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās
0

08 60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6.panta 1.d. 5.p.) 0
09 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā
ar 7. un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)

0

10 Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6.panta 1.d. 8.p.) 0
11 Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas

nav akcijas  (6.panta 1.d. 81.p.)
0

12 Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās
apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā  (6.panta 1.d. 8.2p.)

0

13 Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas
starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 9.p.)

0

14 Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo
ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai
no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 10.p.)

0

15 Nodokļa maksātāja procentu maksājumu summa taksācijas periodā(6.panta 1.d. 11.p.), tai skaitā: 0
15.1 procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1.d.) vai 0
15.2 procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkāršotu

pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2.d.)
0

16 Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par
darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" 8.panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi
(6.panta 1.d.12.p.)

0

17 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.) 0
18 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļu nomu (6.panta 1.d. 14.p.) 0
19 Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6.panta 1.d.15.p.) 0
20 Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, vai parāds

nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6.panta
1.d. 18.p.)

0

21 Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu
(cedēšanu) citai personai (6.p.1.d.19.p.)

0

22 Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi
kredītiestāde (6.panta 1.d. 20.p)

0

23 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar
uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)

0

24 Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtās daļas 18., 19.un 20.punktā minēto ienākumu gūšanu
(6.panta 1.d. 22.p)

0

25 Izdevumu summa, kura uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.6pantā
noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)

0

26 Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.6panta ceturtā daļa (6.panta 1.d. 24.p) 0
27 Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot 7., 8. un 9.1 pantā minētos

gadījumus), neskaitot 9.r. norādītos (6.panta 3.d.)
0

28 Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu (6.panta 3.d.) 0
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Nodokļu
maksātāja dati

29 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
samazinājuma summa, izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5. un 5.3d.), tai skaitā:

0

29.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēta
ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

30 Zaudējumu summa, kas radusies atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili (6.panta 5.4d.) 0
31 Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis)

apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem,
kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6.panta 6.d.)

0

32 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības
samazinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2
pants)

0

33 Nodoto akciju pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

34 Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu
zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)

0

35 Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura
ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11.panta 2.d.)

0

36 Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12.pants, 2.pielikums) 0
37 Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un

tie nav paredzēti nomas līgumā (13.panta 9.d.)
0

38 Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma
nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

39 Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 0
39.1 0
39.2 0
39.3 0
40 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas)

summa(4.r.+5.r.+6.r.+7.r.+8.r.+9.r.+10.r.+ 11.r.+12.r.+13.r.+14.r.+15.r.+16.r.+17.r.+18.r.+19.r.+20.r.+
21.r.+22.r.+23.r.+24.r.+25.r.+26.r.+27.r.+28.r.+29.r.+30.r.+
31.r.+32.r.+33.r.+34.r.+35.r.+36.r.+37.r.+38.r.+39.r.)

9397
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Nodokļu
maksātāja dati

41 Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma
13.pantu (6.panta 1.d.1.p.), tai skaitā:

6591

41.1 Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs
piemēro 13.panta 1.2d. (13.panta 1.1d.)

0

42 Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas
organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1.r., bet attiecas uz taksācijas periodu
(6.panta 4.d.1.p.)

0

43 Zaudēto parādu summa saskaņā ar 9.pantu (6.panta 4.d. 3.p.), tai skaitā: 0
44 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos
ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 3.p.)

0

45 Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto
privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šī īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem,
pārdošanas cenu (6.panta 4.d. 4.p.)

0

46 Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrība (6.panta 4.d. 5.p.)

0

47 Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo
uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas
apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 6.p.)

0

48 Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo
taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6.panta 4.d.6.1 p.)

0

49 Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6.panta 4.d. 7.p.) 0
50 Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu

maksātāja finanšu grāmatvedībā (6.panta 4.d. 8.p.)
0

51 Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6.panta 4.d. 9.p.) 0
52 Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos

pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 4.d. 10.p.)
0

53 Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru
likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6.panta 4.d. 11.p.)

0

54 Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju
ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6.panta 4.d. 12.p.)

0

55 Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un
par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6.panta 4.d. 13.p.)

0

56 Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja
apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6.panta 4.d. 14.p.)

0

57 Ienākums no to Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru
atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6.panta 4.d. 15.p.)

0

58 Nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu
(6.panta 4.d. 16.p.)

0

59 Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā  (6.panta 4.d. 17.p.)

0

60 Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās
izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6.panta 4.d. 18.p.)

0

61 Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas
mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6.panta 4.d. 19.p.)

0

62 Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6.panta 4.d.
20.p.)

0

63 Pētniecības un attīstības izdevumu summu, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.6panta pirmo daļu (6.panta 4.d.
21.p.), tai skaitā:

0

63.1 Zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas 0
63.2 Atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem 0
63.3 Atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un

kalibrēšanas pakalpojumiem
0

64 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
palielinājuma summa, izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5.d.) tai skaitā:

0
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Nodokļu
maksātāja dati

64.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēto
ilgtermiņa ieguldījuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

65 Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6.panta 18.d.) 0
66 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības

palielinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai
sadalīšanu (6.2 pants)

0

67 Nodoto akciju pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

68 Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.) 0
69 Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums ( 10.1 pants) 0
70 Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11.panta 1.d.) 0
71 Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar

uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12.panta 5.d.)
0

72 Zaudējuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

73 Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 0
73.1 0
73.2 0
73.3 0
74 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa

(41.r.+42.r.+43.r.+44.r.+45.r.+46.r.+47.r.+48.r.+49.r.+50.r.+51.r.+52.r.+
53.r.+54.r.+55.r.+56.r.+57.r.+58.r.+59.r.+60.r.+61.r.+62.r.+63.r.+64.r.+65.r.+66.r.+67.r.+68.r.+69.r.+70.r.+7
1.r.+72.r.+73.r.)

6591

75 Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.) 8970
76 Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai

un lauku attīstībai (6.panta 4.d. 2.p., ne vairāk kā 75.r. summa)
0

77 Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75.r. vai ((75.r.–76.r.) ≥ 0)) 8970
78 Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r+78.2.r., bet ne

vairāk kā 75% no 77.r.)
6728

78.1 pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14.panta 1.d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d., 6.d. un 10.d.; neskaitot
zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14.panta 1.4d.), tai skaitā:

6728

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 9 gadiem 30698 6728 23970
pirms 8 gadiem 0 0 0
pirms 7 gadiem 141 0 141
pirms 6 gadiem 0 0 0
pirms 5 gadiem 5902 0 5902
pirms 4 gadiem 7931 0 7931
pirms 3 gadiem 0 0 0
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 44672 6728 37944
78.2 zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās

darbības veidus (14.panta 11.d., 11.1 d., 12.d. un 13.d.), tai skaitā:
0

12/16



Nodokļu
maksātāja dati

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 9 gadiem 0 0 0
pirms 8 gadiem 0 0 0
pirms 7 gadiem 0 0 0
pirms 6 gadiem 0 0 0
pirms 5 gadiem 0 0 0
pirms 4 gadiem 0 0 0
pirms 3 gadiem 0 0 0
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 0 0 0
78.3 zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14.panta 1.4 d.) 0
79 Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77.r.- 78.r.) 2242
80 Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %) 336
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IV. Nodokļa atlaides Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Nodokļu
maksātāja dati

81 Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar
Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, par katru ārvalsti atsevišķi (16.pants), tai skaitā:

0

81.1 0
81.2 0
81.3 0
82 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa

ieguldījumiem (17.2pants; 5.pielikums)
0

83 Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <=
80.r. x 0,2)

0

84 Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.) 336
85 Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā: 0
85.1 nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

85.2 0
85.3 0
86 Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84.r.–85.r.) 336
87 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants)

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

88 Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18.pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
89 Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84.r. - 87.r. – 88.r.) 336
90 Invalīdu biedrībām un citām medicīniskas rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā

summa saskaņā ar likuma 21.pantu
0

91 Nodokļa 100 % atlaide (91.r. = 89.r.,ja 90.r. > 89.r.) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
92 Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86.r. vai 89.r., vai 89.r.–91.r.) 336
93 Taksācijas periodam aprēķinātā nodokļa avansa summa 0
94 Taksācijas periodā samaksātā nodokļa avansa summa 0
95 Nodokļa aprēķina rezultāts pēc aprēķinātā nodokļa avansa summas (92.r.-93r.) 336
95 Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.) 336
96 Piemaksa līdz 336
97 Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz 0
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Citi dokumenti Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Dokuments Faila nosaukums Komentārs

1
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins
 

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pirmā avansa maksājuma termiņš 22.01.2018
Pēdējā avansa maksājuma termiņš 20.06.2018

1. Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides 0
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas periodā 0
3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim 0

Sagatavoja SOLVITA GEDUŠA
E-pasts viesitesvsac@inbox.lv
Tālrunis 65237117

Dokumenta numurs EDS: 52738977 Dokumenta sagatavotājs: SOLVITA GEDUŠA

Parakstītāja vārds, uzvārds: SOLVITA GEDUŠA Parakstīšanas datums: 09.04.2018
Parakstītāja personas kods: 03127311150 Parakstīšanas laiks: 11:07:52

Revidenta apstiprinājuma datums:
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SIA "Viesites veselibasun socialasaprupes centrs"
Ret).Nr.4000332536 7
2017.qada parskats


Vadibas zinojums


2018.gada 09.marta


Sabiedribas darbiba parskata perioda


Sabiedriba parskata gadu stradajusi stabili, pilniba izmantojot esosas telpu platibas. Gada izpildltas ilgstosas
socialas aprOpes nodala 8176 gultu dienas, islaicTgassoclalas aprOpes nodala 6262 gultu dienas un dienas
stacionara431 gultu dienas.


Sabiedribas darbibas finansialie rezultatl un finansialais stavoklls


Parskatagads nosleqts ar 4059 EURpelnu,


Likviditates koeficients=apgrozamie lidzekji/istermir}a saistibas=21373/31412",0,68


13rutopelnas raditajs =apqrozijums-pardotas produkcijas razosanasizmaksas/apgrozijums=28934/237022=012


Nodrosinajurnsar pasu lidzekjiem k=pasu kapitalsjilgtermiClaieguldijumi=0,44


Turpmaka sabiedribas attistiba un nakotnes izredzes


Sabiedribaari turprnak plano stradat esosajos apjomos. Palielinat darba apjomu ari 2018.gada nejaus telpas, ko
nosaka MK noteikumi, ka uz 1 klientu jabOt 6m2 platibai. 2017.gada Viesites novada pasvaldiba ka kapitaldaju
turetajs, izstradaja projektu aprOpescentra telpu izveldosana]bijusasViesites lauksaimniecTbasskolas telpas, kas
tika apstlprinats un gada beiqas tika uzsakti bOvdarbi.


Sniegto pakalpojumu cenas, nernot vera visu apstaklu kopumu: klientu pensijas un vinu piederigo rnaksatspeju,
sanernto arpakalpojumu un precu cenas, ar 01.01.2018. tiek palielinatas videji par 7,6%. Nacionalaisveselibas
dienestsdienas stacionaram kvotas nepalielina.


2018.gadampejClaspieaugums netiek planots, jo paredzamslidzekjusteret jau jauno telpu iekartosanai.


DarbaClemeJuskaits tiks saglabats esosais.


Galvenauzmanibatiks pieversta sniegto pakalpoJumukvalitates uzlabosanai,


Sabiedribas akciju vai da!u kopums


Parskatagada pamatkapitala izmaiClasnay notikusas.


Sabiedribaspamatkapitals 82020 EURun to veido 82020 dajas, kas pieder Viesites novada pasvaldibai.. Vienas
dajasvertiba ir 1,00 EUR.


Notikumi un apstak!i pik parskata gada beigam


Laika posma no parskata gada pedejas dienas lidz so finansu parskatu parakstiSanasdatumam nay bijusi nekadi
notikumi, kuru rezultata sajos finansu parskatosbOtujaveic korekcijasvai bOtujapaskaidro sajos finansu parskatos.


Valdes ieteikta pe!l)as sadale vai zaudejumu segsana


Valde piedavaParskatagada pejCluizmantot ieprieksejo gadu zaudejumu segsanai.


(' ,/


~
.c..e _.-- ..---,---.:.:._~.- ..- .._---=-._--------_ ..._-_ ._---_._---


Solvita" usa valdes locekle








Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Viesites veselibas un socialas apIiipes centrs"


Reg. Nr. 40003325367
Karla iela 517, Viesite, Viesites novads, LV-5237


DALIBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Nr.1I2018


Viesites novada Viesite 2018.gada 29.marta


Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu "Viesltes veselibas un socialas apIiipes centrs"
parakstitais pamatkapitals EUR 82020.00. Apmaksatais parnatkapitals EUR 82020.00 un
balsstiesiga pamatkapitala lielums ir EUR 82020.00.


Sabiedribas pamatkapitals ir veidots no ViesItes novada pasvaldibas ieguldijumiem
EUR 82020.00, sadalas 82020 dalas, vienas dalas vertiba ir viens euro.
Sedes dallbnieki - Viesites novada domes priekssedetajs, kapitalda]u turetaja


parstavis Alfons Zuks


Sapulces vaditajs un protokolists: Alfons Zuks


Sapulce sasaukta plkst.14.30


Sapulce sakas plkst.l4.30


Sapulces darba kartlba:


1. Par gada parskata apstiprinasanu,


1.#
Par gada parskata apstiprinasanu.


A.Zuks


Ir izskatits Sabiedribas ar ierobezotu atbildlbu "Viesites veselibas un socialas apriipes


centrs" gada parskats par 2017.gadu.


Dalibniekam iebildumu nay.


Atklati balsojot "par" 82020 balsis, sapulce nolemj:


1. Apstiprinat 2017.gada gada parskatu, gada parskata datus publiskot.


Sapulce beidzas plkst.14.50.


Sapulces vaditajs un protokolists A.Zuks


j.








SIA "Viesites vesellbas un sociala aprupes centra"


2017.g.peJr:aas vai zaudejurnu apreklna atsifrejums (EUR)


rinda saturs 2017.g. 2016.g.


10.rinda IEf>jEMUMI
no Nacionala veselibas dienesta 19999,13 23960,38
staclonars-pacientu maksas 99,54 213,3
staclonars-par naktsmitni 206,48 662,16
mksaspakalpojumi 238,83 493,65
pansionats 76822,70 72965,94
VSAA-pensijas 65279,20 55062,51
Islaicigas soc.gultas 69510,94 63760,56
dafadi 186,09 1461,16
krajurnu izrnainas 0 605,56
telpu ire 4679,46 4705,08


237022,37 223890,3


40.rinda IZMAKSAS
kornunalas parvaldes pakalpojumi 2685,86 2546,4
med.pakalpojumi no arienes 615,05 692,08
dafadi pakalpjumi no arienes 8818,77 10292,12
aukstais udens 1194,56 1051,64
darba algas 107751,45 106067
darba deveja soc.nodoklis 25418,54 25021,41
riska nodoklis 104,40 102,96


rezervesdalas 295,24 368,77


degviela 1266,89 1224,68
medpreces 5997,89 5998,1
higlenas preces 6157,45 6911,6
partikas produkti 23302,35 18007,53
saimniedbas material! 2786,61 1597,27
mikstals inventars 301,50 643,22
beru izmaksas ° 474,69
elektriba 8981,76 7365,86
sakaru pakalpojumi 1069,08 1069,9
bankaspakalpojumi 187,37 154,94
amortizacija 9397,13 9219,93
dazadt ° 56,21
transporta ekspluatacijas nodoklis 262,04 163,63
transporta apdrosinasana 36,83 75,62
cietais inventars 975,63 792,11
kursu maksa 73,00 189
arstniecibas riska maksa 186,59 190,36
atvalinajurna rezerve 222,00 1439,16


208087,99 201716,19


70.rinda veidlapas,kancelejas preces 670,13 674,81







gada parskata un revizijas izmaksas
adrnlnistracijas darba alga
administracijas soc.nodoklis


544,50 544,5
23617,58 20987,24
5571,39 4950,83


30403,60 27157,38


6804 6403,48
54,86


240 0
7044,00 6458,34


0 900,49
1178,89 271,93


0,36
1179,25 1172,42


80.rinda no ERAF
korekcijas
bezatlidzibas kurinamais


90.rinda bezcerigie paradi
davinajumi
korekcijas


SIA "Vlesitesveselibas un socialas aprupes cent~


valdes locekle ~__... -- S.Gedusa








SIA "Viesites vesellbas un sociala aprupes centra"


2017.g.bilances atsifrejums (EUR)


rinda saturs 2017.g. 2016.g.


100.rinda zemes un eku atlikusi vertlba 63590 69872
190.rinda inventara atlikusi vertiba 5869 5347
370.rinda partikas produktu atlikusi vertiba 361,04 513,89


degvielas atlikusi vertiba 39,92 91,18
medpreces 38,91 663,61
kurinarnais 782,6 870,00


higienas preces 561,25 561,25
1783,72 2699,93


1784 2700


400.rinda avansa maksa par krajurnlern 84,95 0
85 0


470.rinda pirceju un pasutitaju paradi 821,34 324,18
821 324


500.rinda drosibas nauda VENDEN 39,13 39,13
39 39


530.rinda laikraksti 100,41 104,21


autornaslnas apdrosinasana 42,59 19,3


autornasinas tehniska skate 0 19,51


kases aparata apkalposana 0 65,63
143 208,65
143 209


540.rinda NVD par darbu 12.16. 0 1662


NVD par darbu 12.17. 1039,61


NMP par elektribu 12.2017. 192,56
1232,17


620.rinda nauda kase 35,71 56,99


nauda konta 17233,49 14186,48
17269,2 14243,47
17269 14243


660.rinda pamatka pita Is 82020 82020
uznernurna da]u kapitals 82020 EUR un to veido 82020 dalas,
vienas da]as vertiba ir 1,00 EUR.
Uznernurna dalibnieks ir Viesites novada pasvaldiba.


780.rinda ieprieksejo gadu darbibas rezultats -55613 -55915


790.rinda 2016.gada pelna 302


2017.gada pelna 4059


990.rinda ERAFprojekta lenemumi-ilgtermina 28618 34021


1070.rinda no pircejiern sanernts avanss/Bulova/ 2320 3015


1080.rinda parads piegadatajiern 932,98 1139
933 1139


1120.rinda algas nodoklis 2190,36 2129,7


socialais nodoklis 4594,82 4605,62


riska nodeva 7,64 8,64







UIN 336
7128,82 6743,96


7129 6744
7425,27


7467,66
149,64 383,14


7574,91 7850,8
7575 7850
5403 6804
6765 6543


1037,64 1328,83
544,50 544,5
41,15 0


8388,29 8416,33
8388 8416


1130.rinda darba alga par.12.17.
darba alga par 12.16.
izpildraksti


1140.rinda ERAFprojekta lenemurni-Isterrnlna
1160.rinda atvalinajuma rezerve


Uzkratas saistibas piegadatajiem:
elektriba
revidenta pakalpojumi
Tehniskai bazei


SIA "Vlesltes veselibas un socialasaprupesce~57 /
valdes locekle ~y_;e..- ,- S.Gedusa








SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU
"Viesites veselibas un socialas aprupes centrs"


2017.GADA PARSKATS


SAGATAVOTS SASKA~A AR GADA PARSKATU UN KONSOLIDETO GADA PARSKATU LIKUMU


KOPA AR NEATKARIGU REVIDENTU ZIr:JOJUMU


Viesite, 2018.


-- -- --- -----------------







SIA "Viesites veselibas un social as aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


SATURS


Bilance 3
Pelnas vai zaudejumu aprekins 5
Finansu parskata pielikums 6
Vadibas zinojums 18


2







SIA "Viesites veselibas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


Bilance


Ilgtermh)a ieguldijumi
Pamatlidzekli


31.12.2017. 31.12.2016.
Plezime EUR EUR


63590 69872
5869 5347


i) g'l Sg 7 Sllg
i': §<I~§ ,~~ I§


1784 2700
85


1869 2700


821 324
39 39


143 209
1232 1662
2235 2234
I ,~ ~~ I 4~4~
21373 i §i 77
§ 08 32 94396


Nekustamielpasumi
a) zemesgabali, ekas un mzenterbuves


Parejie pamatlidzekji un inventars


IlgtermilJa ieguldijumi kopa


Apgrozamie lidzek!i
Kra'umi
Izejvielas, pernetmatenahun paligmateriali
Avansa rnakssjumi par krajurniern


Debitori
Pirceju un pasOtitaju pariidi
Citi debitori
Nakamo periodu izmaksas
Uzkratle renernurnt


Nauda
Apgrozamie lidzek!i kopa
Akhv5 kopa


Parskatapielikums no 06.lappuses lidz 17.lappusei ir flnansu parskata neatnernarnasastavdala,


,/Gaida Ribaka
Galvenaisgramatvedis


2018.gada09.marta
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SIA "Viesltes vesellbas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


PASivs
Pasu kapitiils 31.12.2017. 31.12.2016.


Piezime EUR EUR
82020 82020
(5 56 13) (55915)


4059 302
30466 26407


28618 34021
28618 34021


2320 3015
933 11 39


7129 6744
7575 7850
5403 6804
8388 8416


31748 33968
60366 67989
90832 94396


Akciju vai dalu kapitals (pamatkapitals)
Ieprieksejo gadu nesadailta pelna vai nesegtie zaudejumi
Parskata gada pejna vai zaudejumi


Ilgtermina kreditori
Nakamo periodu ie(lemumi


Istermina kreditori
Citi alznernurn:
No pircejiem sanerntle avansi
Paradi piegadatajiem un darbuz(lemejiem
Nodok] un valsts socialas epdroslnasanas obligatas iemaksas
Parejie kreditori
Nakamo penodu lenernurm
Uzkratas saistlbas


Kreditori kopa
Paslvs kopa


Mvita Gedusa
Valdes loceklis


Parskata pielikums no 06.lappuses lldz 17.lappusei ir flnansu parskata neatnernarna sastavdala.


GaJvenais gramatvedis


2018.gada 09.marta
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SIA "ViesTtes veselTbas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
20l7.gada parskats


PeJl)asvai zaudejumu apreklns
(pee izdevumu funkcijas)


b) no citiem pamatdarbfbasveidiem
Pardotasprodukcijas razosanas pasizmaksa,pardoto precu vai sniegto
pakalpojumu iegades izmaksas


237022 223890


(208088) (201 717)


28934 22173


(30404) (27 157)
7044 6458
(1 179) (1 172)
4395 302


336
4059 302
4059 302


Bruto pelna vai zaudejum]
Pardosanasizmaksas
Administracijas izmaksas
Parejiesairnnieciskasdarbibas ieQemumi
Parejassaimnleciskasdarbibas izmaksas
Pe!.,a vai zaudejum] pirms uz.,emumu lenakurna nodokla


Parskata gada pelna vai zaudejumi
Pelnavai zaudejumi pee uZl;1emumu ienakuma nodokla apre~inasanas


uznernurna ienakuma nodoklis par parskata gadu


Parskata pielikums no 06.lappuses lid, 17.lappusei ir finansu parskata neatnernama sastavdala,


Galvenaisgramatvedis


2018.gada09.marta
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SIA "Viesites veselibas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
20l7.gada parskats


Finansu parskata pielikums


Vispariga informacija


Sabiedribas nosaukums Sabiedriba ar lerobezotu atbildibu "Viesites veselibas un socialas aprOpes
centrs"


Sabiedribas juridiskais statuss Sabiedriba ar terobezotu atbildibu


Registracijas Nr., vieta un datums 40003325367
Riga, 22.01.1997.


Juridiska adrese Karja 5/7, Viesite


Valdes sastavs Solvita Gedusa valdes loceklis


Dalibnieki Viesites novada 100%
pasvatdiba


Galvenie pamatdarbibas veidi 8690-pareja darbiba veselibas aizsardzibas joma;


87-sociala aprOpe ar lzmltinasanu:


4939-citur neklasiflcets pasafieru sauszemes transports;


6820-sava vai nomata nekustarna Ipasurna iziresana un parvaldiSana;


559-pareja aprnesanas vietu darbiba


Parskata gads 01.01.2017 - 31.12.2017


Revidents Valentina Razujeva SIA "VR AUDITS"


Sert.Nr.196 Avotu iela 4c, Jekabpils


Latvija, LV - 5201
Reg.Nr. 55403038751
Zverinatu revidentu komercsabiedribas
licence Nr.171


6
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SIA "Viesites veselibas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


Finansy Darskata saqatayosanaS pamatnostadnes


Sabiedribasnnansu parskats sagatavots saskanaar Latvijas Republikaslikumu "Par gramatvedibu", Gadaparskatu
un konsolideto gada parskatu likumu, Ministru kabineta 20iS.gada 22.deeembra noteikumiem Nr.77S "Gada
parskatu un konsohdetogada parskatu likuma piernerosanasnoteikumi".


Hnansuparskatssagatavotssaskanaar sakotnejasvertibas uzskaitesprineipu. Fmansuparskata par naudasvienibu
lietota Latvijas Republikasnaudasvieniba euro (EUR).Salidzinotar leprleksejo parskata gadu, Sabiedribaslietotas
uzskaitesun novertesanasmetodes nay rnalnltas.


Pelnasvai zaudejurnu aprekins ir klasiflcets pee izdevumu funkeijas.


Pielietotie gramatvedibas principi


Gadaparskata postern noverteti atbiistosl sadiem gramatvedibas prineipiem:


a) pienernts, ka sabiedriba darbosies arl turprnak:


b) izmantotas tas pasasnovertesanasmetodes, kas izmantotas iepriekseja gada;


e) postenu novertesana veikta ar plenaciqu piesardzibu:


• parskata iek)auta tikai lidz bilaneesdatumam iegOtapelna:


• nerntasvera visas paredzarnasriska summas un zaudejurnl, kas radusles parskata gada, vai ieprieksejos
gados, arl tad, ja tie kluvust zinarnl laika posrna starp bilaneesdatumu un gada parskata sastadlsanas
dienu;


• aprekinatas un nerntas vera visas vertibu sarnazlnasanasun nolietojuma summas, neatkarigi no ta, vai
parskatagads tiek nosleqts ar pelnu vai zaudejumlern:


d) nemti vera ar parskata gadu saistitie ienemurni un izmaksas neatkarigi no rnaksajurna datuma un reklna
sanernsanasvai izrakstiSanasdatuma. Izmaksas saskanotasar ienemurniern parskata perioda;


e) aktiva un pasiva postel)u sastavda)asnovertetas atsevis~i;


f) parskata gada sakuma bilanee sakrit ar iepriekseja gada sleguma bilanei;


g) noraditi visi postel)u, kuri bOtiski ietekme gada parskata lietotaju novertejumu vai lemumu piel)emsanu,
maznozimigiepostel)i tiek apvienoti un to detalizejums sniegts pielikuma;


h) saimnieeiskiedarijumi gada parskata atspogu)oti, I)emot vera to ekonomisko saturu un bOtibu, nevis tikai
juridisko formu.


Parskata periods


Finansuparskatsaptver laika periodu no 01.01.2017. lidz 31.12.2017.


Aplesy izmantosana


Sagatavojot finansu parskatu, vadibai nakas pamatoties uz zinamam aplesem un plel)emumiem, kas ietekme
atsevis~osparskatosatspogu)otos bilaneesun pe)l)asvai zaudejumu apre~ina postel)u atlikumus, ka ari iespejamo
saistibu apmeru. Nakotnes notikumi var ietekmet pie(lemumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attieeigasapleses.
Jebkadaaplesu izmail)u ietekme tiek atspogu)ota finansu parskata to noteiksanas bridi.
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Postenu parklasifikacija


2017.gada parskata salldzlnosle radTtaji par periodu 01.01.2016.-31.12.2016. klasifieeti pee 2017.gada parskata
prineipiem un ir salldzinarnl. Parskata perioda parklasifikacija nay veikta.


Naudas vieniba un arvalstu valiitas parverteSana


SabiedrTbas funkeionala valOta un flnansu parskata lietota valOta ir Latvijas Republikas naudas vienTba euro.
DarTjumi arvalstu valOtas nay notikuSi.


Ilgtermina un istermina posteni


Ilqterrnina postenos uzraditas summas, kuru sanernsanas, rnaksasanas, vai norakstTSanas termini lestajas velak
par gadu pee attiedga parskata gada beigam. Summas, kas sanernarnas, rnaksajarnas vai norakstarnas gada laika,
uzraditas Isterrnlna postenos,


Pamatlidzekli


Visi pamatlTdzekji sakotneji novertetl iegades vertTba.


Par pamatITdzekjiem tiek atzTti iegadatie aktTvi, ja to vertlba parsnledz 285 euro. Iegadatie aktTvi zem 285 euro tiek
uzskaitTti ka rnazvertlqats inventars


PamatlTdzekju iegades vertTbu veido iegades eena, ievedmuita un neatskaltarnle iegades nodokji, eitas uz iegadi
tiesi attiecinarnas izmaksas, lai nogadatu aktTvu ta atrasanas vieta un sagatavotu darba stavokli atbllstosl ta
paredzetajal lietosanal.


PamatlTdzekji ir uzraditi uzskaites vertlba, atskaitot uzkrato nolietojumu. Nolietojumu pamatlTdzekjiem apreklna
pee linearas metodes no pamatlTdzekja lietosanas intensitates atkarlqas metodes attiedgo nernaterlalo ieguldTjumu
un pamatlTdzekju lietderTgas izmantosanas laika perioda, lai norakstTtu pamatlTdzekja vertTbu ITdz ta aplestajai
atlikusajai vertTbai lietderTgas izmantosanas period a beigas, izmantojot sadas vadTbas noteiktas likmes:


Pamatlidzekli
Ekas un inzenierbOves
AutomasTnas
Parejie pamatlTdzekji un inventars


5
15
20


%
%
%


Nolietojumu apre~ina sakot ar nakama menesa pirmo datumu pee ta menesa, kad nematerialo ieguldTjumu vai
pamatITdzekli iespejams izmantot paredzetajam mer~im. Zeme netiek pakjauta nolietojuma apre~inam. Katrai
pamatlTdzekja dajai, kuras izmaksas ir bOtiskas attieeTba pret 5TpamatITdzekja kopejam izmaksam, nolietojumu
apre~ina atsevis~i. Ja SabiedrTba atsevis~i nolieto dazas pamatlTdzekja dajas, tas atsevis~i nolieto arT atlikusas sT
pasa pamatlTdzekja dajas. Atlikumu veido tas pamatlTdzekja dajas, kas atsevis~i nay svarTgas. Atlikuso daju
nolietojumu apre~ina, izmantojot tuvinasanas metodes, lai patiesi atspogujotu to lietderTgas lietosanas laiku.


Ja kadi notikumi vai apstakju maiIJa lieeina, ka pamatlTdzekju bilanees vertTba varetu bOt neatgOstama, attieeTgo
pamatITdzek]u vertTba tiek parskatTta, lai noteiktu to vertTbas samazinasanos. Ja eksiste vertTbas neatgOstamTbas
pazTmesun ja aktTva bilanees vertTba parsniedz aplesto atgOstamo summu, aktTvs vai naudu generejosa vienTba
tiek norakstTta ITdzta atgOstamajai summai. PamatlTdzekja atgOstama summa ir lielaka no neto pardosanas vertTbas
un lietosanas vertTbas.


IeIJemumi vai zaudejumi no pamatlTdzekju pardosanas tiek atspogujoti attiedga perioda pejIJas vai zaudejumu
apre~ina.


Remonta un atjaunosanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlTdzekju izmantosanas laiku vai vertTbu, tiek
kapitalizetas un norakstTtas to lietderTgas izmantosanas laika. Parejas remonta un atjaunosanas darbu izmaksas
tiek atzTtas parskata perioda izdevumos.


Krajumi


Krajumi tiek uzskaitTti zemakaja no pasizmaksas vai neto realizaeijas vertTbas atbilstosi periodiskas inventarizaeijas
metodei.


Izmaksas, kas radusas, nogadajot krajumus to tagadeja atrasanas vieta un stavoklT, tiek uzskaitTtas sadi:
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materiah un iepirktas preces tiek uzskaititas atbilstosi to iegades lzrnaksam pee metodes "Pirmais ieksa _
pirmais ara" (FIFO).


Neto realizacijas vertlba ir aplesta pardosanas cena parastas uZl)emejdarbibas ietvaros, atskaitot aplestas
produkcijas pabeigsanas un pardosanas izmaksas. Neto realizacijas vertlba tiek atspogujota ka paslzrnaksa, no
kuras atskaititi izveidotie uzkrajuml,


Debitory paradi


Debitoru paradi tiek uzskaititi atbilstosl sakotnejo rekinu summai, atskaitot nedrosiern paradiem izveidoto
uzkrajurnu atlikumus. Uzkrajumi neorosiem paradtem tiek aplestl, kad pilnas parade summas lekasesana ir
apsaubama. Paradi tiek norakstiti, ja to atgOsana ir uzskatama par neiespejarnu.


PazTmes,kas liecina par debitoru parada nedrosumu, ir:


kaveta parada apmaksa, pee vairakkartejiem atgadinajumiem debitors joprojam nemaksa vai debitors
apsauba SabiedrTbas tiesTbas pledzlt so paradu:


paradnieka sliktais finansu stavoknsun negatTvie darbTbas rezultat' vai citi apstak], kas liecina par paradnleka
nespeju apmaksat pilnu parsda summu (zinarns, ka pret debitoru lerosinats tiesas process par ta atzisanu par
bankrotejusu) u.tml.


Pird~ju un paslititaju paradi


Pirceju un pasOtitaju paradus SabiedrTba uzrada neto vertTba, no neaprnaksato sakotnejo re~inu summas atskaitot
uzkrajumus nedroslern debitoru paradlem.


Citi debitori


SabiedrTba postenT "Citi debitori" iekjauj debitorus, kurus nevar uzradTt citos postel)os, arTparmaksatos nodokjus,
kreditoru paradu debeta atlikumus.


Nakamo periodu izdeyymi yn ienemymi


Maksajumi, kas izdarTti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nakamajiem gadiem, tiek uzradTtas postenT "Nakamo
periodu izmaksas".


Maksajumi, kas sal)emti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nakamo gadu vai talakiem gadiem, tiek paradTti ka
nakamo periodu iel)emumi.


Naudas lidzekli


Par naudu un tas ekvivalentiem tiek uzskatTta bezskaidra nauda maksajumu kontos un skaidra nauda SabiedrTbas
kase.


Pamatkapitals


PostenT"Pamatkapitais" uzrada daju lielumu atbilstosi Komercregistra registretajam lielumam.


Kreditoru Daradi


Kreditoru paradus SabiedrTba norada atbilstosi attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskal)oti ar pasu kreditoru.


Uzkratie ienemumi


Ka uzkratie iel)emumi tiek atzTti, skaidri zinamas nore~inu summas ar pircejiem un pasOt~~aji~mpa~ precu piegad~
vai pakalpojumu sniegsanu parskata gada, attiecTba uz kuriem sas~al)a a.r ITgum~ nosacIJu~l~m bllances datuma
vel nav pienacis maksasanai paredzeta attaisnojuma dokumenta (re~lna) lesnlegsanas termll)s.


Uzkratas saistibas


Uzkratas saistTbas tiek atzilas skaidri zinamas saistTbu summas pret piegadat~jiem un ~arbu~r;temejie~ par
- - '- -m vai akal ojumiem par kuram piegades, plrkuma val uzr;temuma IIguma


~~~:~~jt~mgua~:i~~:ei::!:~ ~~~~~Iances ~atu~a vel na~ sar;temts maksasanai paredzets attiecTgs attaisnojuma
dokuments (re~ins).


Uzkratas saistibas neizmantotajiem atvalinajumiem
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U~krato neizmantoto atvajinajumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku videjo dienas atalgojumu
parskata gada pedejos sesosmenesosar parskata gada beigas uzkrato neizmantoto atvajinajuma dienu skaitu.
No Dircejiem sanemtie ayansi


No pirceja sal)emtais avanss ir maksajums, kuru saskal)a ar noslegto ligumu pircejs iernaksa pardevejam pirms
precesvai pakalpojuma senernsanas.


Parejie kreditori


Sabiedriba posteni "Parejie kreditori" iekjauj kreditorus, kurus nevar uzradit citos postenos, ari debitoru paraoukredita atlikumus.


Nodokli un valsts socialas aDdroSinaSanas obligatas iemaksas


Nodokju informaciju Sabiedriba saskano ar nodokju administraciju. Kreditoru sastava Sabiedriba uzrada tikai
nodokju paradus, visas parrnaksas iekjaujot citu debitoru sastava.
Ienemumu atziSana


Ienernum] tiek atziti atbilstosi parliecibai par iespeju SabiedribaigOtekonomisko labumu un tik liela aprnera, kada
to iespejarnspamatoti noteikt, atskaitot ar oardosanu saistitas atlaides. Atzistot iel)emumus, tiek nerntl vera ari
sadi nosacijumi:


Precu pardosana


Iel)emumi no precu pardosanastiek atziti tad, ja ir ieverotl visi sadi nosacijumi:


1) Sabiedriba ir nodevusi pircejam nozimigus ipasurna tieslbarn uz precern raksturigos riskus un atlidzibas;


2) Sabiedriba nepatur turprnakas ar ipasuma tiesibam saistitas parvaldiSanastiesibas un realu kontroli par
pardotajam precem;


3) Ir ticams, ka Sabiedriba sal)ems ar darijumu saistitos saimnieciskoslabumus;


4) Var ticami novertet izmaksas, kas radusasvai radisiessaistiba ar darijumu.


Sabiedribaatspogujo precu pardosanu, l)emot vera darijuma ekonomisko bOtibu, nevis tikai juridisko formu.


Paka/pojumu sniegsana


Ienemumi no pakalpojumiem tiek atziti perioda, kad pakalpojumi sniegti.


Ie~emumi no pakalpojumiem un attiecigas izmaksas atzistamas, l)emot vera to, kada izpildes pakape bilances
datuma ir attiecigais darijums. . . _


. -rt-t 'enemumi tiek atziti tikai tlk helaJa ar pakalpojumu saistita darijuma iznakums nevar tikt pamatotl nove e s, I ,
apmera, kada atgOstamasatzitas izmaksas.


Parejie iel)emumi _ . v. .,. k- d bibas rezultata vai
Pare'ie ienemumi ir iel)emumi, kas nay iekjauti neto apgr~ziju~a~ Ir rad_us~:s~almnleCiSas ar
saist~tas~r to vai tiesa veida no tas izrietosas. Parejie iel)emuml tlek atzltl sadl.


• ienemumi no soda un nokavejuma naudam - saoemsanasbridi; . . _.


' - - v _ neto vertiba, pejoa vai zaudejumi no ilgtermloa ~e~u~dIJ~mu
• ienemumi no pamathdzek]u pardosanas _ kl b'l s vertibu un pardosanasrezultata gutaJlem. - . -to k- tarpiba starp pamathdze a lance


pardosanastiek apre~lna I as. de-J'um'u aprekina kura tie radusies;. . C . da pelnasval zau . ,
ieoemumiem, un lekjautl a penD " . d-'umi no valOtaskursa svarstibam, tiek


- -b- eto vertiba pelna val zau eJ - kienemumi no valOtaskursa svarstl am.- n _' k ,. arstibam un zaudejumiem no valutas ursa•. - - . - umlem no valutas ursa sv v.


aprekinati ka starplba starp lel)em . de-J'umuaprekina kura tie radusles;. .' - . da pelnasval zau . ,
svarstibam, un lekjautl ta penD .. ,_ _ _. -d- ar norekinu kontu atlikumiem _


. -k' Latvijas Republika registretam kredltlesta em P ,• procentu lena uml no
saoemsanasbridi;


- -.. 'ene-mumi- to rasanasbridi.• pareJleI ,


Uznemumu ienakuma nodoklis


10







SIA "viesites veseITbas un sociiWis aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


Uznernurnu ienakuma nodokli veido par parskata gadu apreklnatais uznemurnu ienakuma nodoklis. uznernurnu
lenakurna nodoklis par parskata gadu tiek atzlts pelnas vai zaudejumu apre~ina. Par parskata periodu apre~inatais
nodoklis ir aprekinats, leverojot likuma "Par uznernurnu ienakuma nodokli" prasibas, nosakot ar nodokli apliekamo
ienakurnu un piernerojot likuma noteikto 15% nodokja likmi.


Natikumi pec bilances datuma


Hnansu parskata tiek atspogujoti tadi notikumi pee parskata gada beiqarn, kas sniedz papildu informaciju par
sabiedribas finanslalo stavokli bilanees saqatavosanas datums (korigejosie notikumi). Ja notikumi pee parskata
gada belqarn nay korigejosi, tie tiek atspogujoti flnansu parskata pielikuma tikai tad, ja tie ir bOtiski.


1. Videjais darbinieku skaits


2017 2016
Videjais darbinieku skaits, t.sk.
Valdes locek]


Parejie darbinieki


24


1


23


24


1


23


2. Personala izmaksas


Darba alga


Valsts socialas apdrosinasanas obligatas iemaksas


2017 2016


131369 127055


30990 29972


12458 11457


2378 2187


taja skalta atlidziba valdei:


taja skaita valsts soeialas apdrosinasanas obligatas iemaksas valdei:


Pamatdarbiba nodarbinato darba samaksa 2017 2016


Darba alga


Valsts socialas apdrosinasanas obligatas iemaksas


107751
25419


106068
25021


Kapa 133170 131089


Administracijas darba samaksa 2017 2016


Darba alga
Valsts soeialas apdrosinasanas obligatas iemaksas


23618


5571


20987
4951


Kapa 29189 25938
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Parnatlidzeklu kustibas parskats


Tehnolo- Parejie
Nekustamie giskas pamatj-


Kopaipasumi* iekartas un dzek] un
ierTces nventars


Iegades vertiba uz 31.12.2015. 139340 14406 42232 195978
Iegades vertiba uz 31.12.2016. 139340 14406 42722 196468


Uzkratais nolietojums uz 31.12.2015. 63179 14406 34444 11 2029
Parskata gada apre~inatas vertibas


6289 2931 9220samazinajuma korekcijas
Uzkratais nolietojums uz 31.12.2015. 69468 14406 37375 121249
Bilances vertiba uz 31.12.2015. 76161 77 87 83948
Bilances vertiba uz 31.12.2016. 69872 5347 75219


Iegades vertiba uz 31.12.2016. 139340 14406 42722 196468
Vertibas palielinajumi, ieskaitot


3637 3637uzlabojumus


Iegades vertiba uz 31.12.2017. 139340 14406 46359 200105


Uzkratais nolietojums uz 31.12.2016. 69468 14406 37375 121249
Parskata gada apre~inatas vertjbas


6282 31 15 9397sarnaznejurna korekcijas


Uzkratais nolietojums uz 31.12.2017. 75750 14406 40490 130646
Bilances vertiba uz 31.12.2016. 69872 5347 75219
Bilances vertiba uz 31.12.2017. 63590 5869 69459


3. Izejvielas, pamatmaterlau un paligmateriali


31.12.2017. 31.12.2016.
Izejvielas, parnatmatertali un pallqrnaterlall (nohktava) 1744 2609


Degviela


Avansa rnaksajumi
40
85


91


Kopa 1869 2700
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4. Pirceju un pasutitaju paradi


31.12.2017. 31.12.2016.


Netopirceyuun pastJtitaju paradi 821 324
Kopa 821 324


5. Citi debitori


31.12.2017. 31.12.2016.
Drosibasnauda


Uzkratieie(lemumi
39


1233
39


1662


Kopa 1272 1701


6. Nakamo periodu izmaksas


Kopa


31.12.2017. 31.12.2016.
43 19
100 104


0 86


143 209


Apdrosinasanasmaksajumi


Periodikasabonesana


Iekartu servisapaka/pojumi


7. Nauda


31.12.2017. 31.12.2016.
Naudas/idzekji norekinu kontos
Naudakase


17233


36
14186


57
Kopa 17269 14243


8. Da!u kapitals


SabiedrTbas2017.gada 31.decembrT reqlstretais un pilnTba aprnaksatals daju kapitals EUR 82020 sastav no 82020
dalarn ar vienas dajas norninalvertlbu EUR 1.


9. Nesadalita pelna


31.12.2017. 31.12.2016.
Ieprieksejo gadu nesadalita pelna vai nesegtie zaudejumi
Parskata gada pelna vai zaudejuml


-55613


4059
-56915


302
Kopa -51554 -55613
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10. Nakamo periodu ielJemumi (iJgtermilJa)


31.12.2017. 31.12.2016.
28618 34021


28618 34021


31.12.2017. 31.12.2016.
28618 34021


Ienemumu no ESprojekta i/gtermil)a daja (2000.gada)


Kopa


Nakamo periodu ie!'emumu norakstisanas termi!,s
No 2 - 5 gadiem


Kopa 28618 34021


ERAFprojekts pee liguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA07/1.4.1/0001/000005/005 "Primaras veselibas
apriipes pieejamibas, kvalitates un efektivitates paaugstinasana Viesites VSACapkalpes zonaH no
16.04.2007.


11. No pircejiem sanerntle avansi (istermlna)


31.12.2017. 31.12.2016.
Nopircejiem senemtie avansi par paka/pojumu 2320 3015
Kopa 2320 3015


12. Paradl piegadatajiem un darbuzlJemejiem


31.12.2017. 31.12.2016.
Latvijaspiegadataji 933 1139


Kopa 933 1139


13. NodokJi un valsts socialas apdrosinasanas obligatas iemaksas


31.12.2017. 31.12.2016.
EUR EUR


Valsts socialas apdrosinasanas obligatas iemaksas 4595 4606
Iedzivotsju ienakurna nodoklis 2190 2130
Uznernejdarbibas riska valsts nodeva 8 8
UIN 336
Kopa 7129 6744


14. Parejie kreditori


31.12.2017. 31.12.2016.
EUR EUR


Nore/finipar darba a/gu 7425 7467
Nore{finipar ZTI ieturejumiem 150 383
Kopa 7575 7850
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15. Uzkratas saistibas


31.12.2017. 31.12.2016.
Uzkratas sststibes neizmantoto atvajinajumu izmaksam
Uzkratas saistibas piegadatajiem


6765
1623


6543
1873


Kopa 8388 8416


16. Nakamo periodu iel)emumi


31.12.2017. 31.12.2016.
Ienemumu no ESprojekta istermme daja (2000.gada)


Ienemumu no ESprojekta Istermms daja (2000.gada)
5403 6804


Kopa 5403 6804


Pielikums PeJl)as vai zaudejumu aprektnam


17. Neto apgrozijums


Ienernurni no NVD dienas stacionararn


Ienernurni no pacientu maksa dienas stacionara


Ienemurni par naktsmitni /dienas stacionara/


Ienernumi no maksas pakalpojumiem


Ienernurru no pansionata


Ienernurni no islaicigas soc.aprOpes qultarn


Dazadi ienernurni/transporta pakalpojumi, dusu izrnantosana utml./
Krajumu izrnatnas


Ienernurni no telpu ires


2017. 2016.
19999 23960


100 213
206 662
239 494


76823 72966
69511 63761


186 1460
0 606


4679 4705


65279 55063
237022 223890


VSAA-pensijas


Kopa


18. Pardotas produkcijas razosanas paslzrnaksa, sniegto pakalpojumu iegades izmaksas


Izejvie/as, materia/i un pa/igmateria/i
Darba alga


Va/stssocia/as apdrosinasanas ob/igatas iemaksas
UZl}emejdarbibas riska va/sts nodeva


Uzkratas saistibas atvajinajumiem


Pamat/idzekju no/ietojums


Komuna/ie izdevumi


Jekartu remontu izdevumi
ApdroSinasanas udevumt
Starpniecibas paka/pojumi


2017. 2016.
41001 34751


107751 106067
25419 25021


104 103
222 1439


9397 9220
2686 3598


300
224 266


9694 10984
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Mazvertlgais inventars


Citi saimn.darblbas izdevumi
Elektriba


Sakaru paka/pojums


Transporta eksp/uatacijas nodok/is


1277 1435
97


7366
1070


8982
1069
262


Kopa 208088 201717


19. Administracijas izmaksas


2017. 2016.
Administracijas persona/a a/gas 23618 20987
Va/stssocistss apdrosinasanas ob/igatas iemaksas 5572 4951
Mazvertlgais inveatsrs 670 675
Gada parskata revlzijas izdevumi 544 544
Kopa 30404 27157


20. Parejie salmnleciskas darbibas ielJemumi


2017. 2016.
Nakamo periodu ie(Jemumi norakstljumi (2000.gada) 6804 6403
Citi ie(Jemumi 240 55
Kopa 7044 6458


21. Parejas salmnleclskas darbibas izmaksas


2017. 2016.
Bezcerlgie paradi


davinajumi 1179
900
272


Kopa 1179 1172


22. Finansu risku parvaldiba


Sabiedriba saskaras ar tadlern finansu instrumentiem, ka pirceju un pastitltaju paradi un citi debitori, paradi
piegadatajiemun darbuznemejlern un parejie kreditori, kas izriet tlesi no tas salrnniedskas darbibas.


Finansu riski


Galvenieflnansu riski, kas saistiti ar Sabiedribasfinansu instrumentiem ir likviditates risks.


Likviditates risks


Sabiedriba kontrole savu likviditates risku, uzturot atbllstosu naudas daudzumu vai nodrosinot atbilstosu
ftnansejurnu.


Kreditrisks


Sabiedriba ir pakjauta kreditriskam salstiba ar ta pirceju un pasOtitaju paradiern un naudu. Sabiedriba kontrole
savu kreditrisku, pastavigi izvertejot klientu paradu atmaksasvestun un nosakot kreditesanas nosacijumus katram
klientamatsevlski, Sabiedribai nay nozimigu kreditriska koncentrachuattiedba uz kadu vienu darijumu partneri vai
lidzigam raksturojumam atbilstosu darijumu partneru grupu.
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2017.gada parskats


23. Notikumi pik bilances datuma


Laika posma no parskata gada pedejas dienas lidz si flnansu parskata parakstiSanas datumam nay bijusi nekadl
notikumi, kuru rezultata saja flnansu parskata bOtu javeic korekcijas vai jaatklaj papildus lnforrnacija.


/'
Va/del ga/venais gnimatvedis ir sagatavojis Sabiedribas 2017.gada parskatu~n vfllde un ga/venais
gramatvedisparakstiju5i to 2018.gada 09.marta. \ /


Gaida Ribaka
qalvenais gramatvedisValdes loceklis
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SIA "Viesites veselibas un socialas aprOpes centrs"
Reg.Nr.40003325367
2017.gada parskats


Vadibas zil)ojums


20lS.gada 09.marta


Sabiedribas darbiba parskata perloda


Sabiedriba parskata gadu stradajusi stabili, pilnTba izmantojot esosas telpu platTbas. Gada izpilditas ilgstosas
socialas aprOpes nodaja 8176 gultu dienas, islaicigas socialas aprOpes nodala 6262 gultu dienas un dienas
stacionara 431 gultu dienas.


Sabiedribas darbibas finansialie rezultati un flnanslalals stavoklis


Parskata gads nosleqts ar 4059 EUR pelnu,


Likviditates koeficients=apgrozamie lldzekli/Istermina saistibas=21373/31412=O,68


Bruto pelnas raditajs =apqrozliurns-pardotas produkcijas razosanas izmaksas/apgrozijums=28934/237022=012


Nodrosinajums ar pasu lidzekjiem k=pasu kapitals/ilgtermil)a ieguldijumi=O,44


Turpmaka sabiedribas attistiba un nakotnes izredzes


Sabiedriba arl turpmak plano stradat esosajos apjomos. Palielinat darba apjomu arl 2018.gada nejaus tel pas, ko
nosaka MK noteikumi, ka uz 1 klientu jabut 6m2 platibai. 20ll.gada ViesTtes novada pasvaldiba ka kapitaldaju
turetajs, izstradaja projektu aprOpes centra telpu izveldosanal bijusas Viesites lauksaimniecibas skolas telpas, kas
tika apstiprinats un gada beigas tika uzsakti bOvdarbi.


Sniegto pakalpojumu cenas, nernot vera visu apstaklu kopumu: klientu pensijas un vtnu piederigo rnaksatspeju,
sanernto arpakelpojurnu un precu cenas, ar 01.01.2018. tiek paliellnatas videji par 7,6%. Nacionalais veselibas
dienests dienas staclonararn kvotas nepalielina.


2018.gadam pelnas pieaugums netiek planets, jo paredzams lldzeklus teret jau jauno telpu iekartosanai.


Darba l)emeju skaits tiks saqlabats esosais.


Galvena uzmaniba tiks pieversta sniegto pakalpojumu kvalitates uzlabosanai.


Sabiedribas akciju vai datu kopums


Parskata gada pamatkapitala izmail)as nay notikusas.


SabiedrTbas pamatkapitals 82020 EUR un to veido 82020 dajas, kas pieder Viesites novada pasvaldTbai.. Vienas
dajas vertTba ir 1,00 EUR.


Notikumi un apstak!i pik parskata gada beigam


Laika posma no parskata gada pedejas dienas lidz so finansu parskatu parakstiSanas datumam nay bijusi nekadi
notikumi, kuru rezultata sajos finansu parskatos bOtu javeic korekcijas vai bOtu japaskaidro sajos finansu parskatos.


Valdes ieteikta pe!l)as sadale vai zaudejumu segsana


Valde piedava Parskata gada pejl)u izmantot ieprieksejo gadu zaudejumu segsanai.
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SIA..VRAudits"


Reg.Nr.LV55403038751,Avotu iela 4C ,Jekabpils,LV-5201,t.29405591,vraudits@gmail.com


NEATKARiGU REVIDENTU ZI~OJUMS


SIA "ViesItes veselIbas un sociAIAsaprapes centrs" dalIbniekiem


Zh;lOjumspar finansu parskatu revIziju


Atzinums par finanSu piirskatu


Esam veikusi SIA "Vie sites vesellbas un socialas aprnpes centrs" pievienotaja gada parskata ietverta finansu parskata no
3. lldz 17.lappusei, revIziju. Pievienotais finansu parskats ietver:


• bilanci 2017. gada 31.decembrI,


• pelnas vai zaudejumu aprekinu par gadu, kas nosledzas 2017 .gada 31.decembrI,


• finansu parskata pielikumu, kas ietver nozImIgu gramatvedlbas uzskaites principu kopsavilkumu un citu
paskaidrojosu informaciju.


Musuprat, pievienotais finansu parskats sniedz skaidru un patiesu prieksstatu par SIA "ViesItes vesellbas un socialas
aprupes centrs" finansu stavokli 2017 .gada 31.decembrI un par tas darblbas finansu rezultatiem par gadu, kas nosledzas
20 17.gada 31.decembrI saskru;ta ar Latvijas Republikas Gada parskatu un konsolideto gada parskatu likumu.


Atz inuma pamatojums


Atbilstosi Latvijas Republikas RevIzijas pakalpojumu likumam ("RevIzijas pakalpojumu likums") mes veicam revlziju
saskana ar Latvijas Republika atzItiem starptautiskajiem revIzijas standartiem (turpmak -SRS). Mnsu pienakumi, kas
noteikti sajos standartos, ir turpmak aprakstIti musu zinojuma sadala Revidenta atbildiba par finansu piirskata reviziju.
Mes esam neatkarIgi no Sabiedrlbas saskru;taar Starptautiskas Gramatvezu etikas standartu padomes izstradatii Profesionalu
gramatvezu etlkas kodeksa (SG"SSP kodekss) prastbam un LR RevIzijas pakalpojumu likuma ieklautajam neatkarlbas
prastbam, kas ir piemerojamas musu veiktajai finansu parskata revIzijai Latvijas Republika, Mes esam ieverojusi SGESp
kodeksa un Revizijas pakalpojumu likuma noteiktos parejos etikas principus un objektivitates praslbas.


Mes uzskatam, ka musu iegntie revlzijas pieradfjumi dod pietieko§u un atbilsto§u pamatojumu mfisu atzinumam.


Zir;zosanapar dtu intormiidju


Par citu informaciju atbild Sabiedrlbas vadlba. Citu informaciju veido Vadlbas ziQ-ojums,kas ietverts pievienotii parskata
18.lappuse.


Musu atzinums par finan§u parskatu neattiecas uz gada parskata ietverto citu informaciju, un mes nesniedzam par to
nekada veida apliecinajumu, iZQ.emotto, ka noradlts musu ziQ-ojumasadala Citas ziQ-o§anaspraslbas saskaQ-aar Latvijas
Republikas tieslbu aktu praslbam.


Saistlba ar fmanSu parskata revlziju , musu pieniikums ir iepazIties ar citu informaciju un , to darot, izvertet, vai ~I cita
informacija bfitiski neatS)firas no finan§u parskata informacijas vai no musu zinManam, kuras mes ieguvam revlzijas
gaita, vai satur cita veida butiskas neatbilstlbas. Ja, balstoties uz veikto darbu, un Q-emotvera revlzijas laika gutas ziQ-as
un izpratni par Sabiedrlbu un tas darblbas vidi mes secinam, ka citii informacija ir bfitiskas neatbilstlbas, musu pieniikums
ir ziQ-otpar §actiem apstiikliem. Mfisu uzmanlbas lokii nay niiku§i apstakli, par kuriem butujllziQ-o.


Citas zinosanas prasibas saskar;ziiar Latvijas Repub/ikas tiesibu aktu prasibiim


Papildus tam, saskru;ta ar Revlzijas pakalpojumu likumu mfisu pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadlbas ziQojums ir
sagatavots saskaQ-aar ta sagatavoSanu reglamentejo§a normatIva akta, Latvijas Republikas Gada parskatu un konsolideto
gada parskatu likuma praslbam.


Pamatojoties vienIgi uz musu revIzijas ietvaros veiktajam procedfiram, musuprat:


• Vadlbas ziQ-ojuma par parskata gadu , par kuru ir sagatavots finanSu parskats, sniegta informacija atbilst
finanSu parskatam un


• Vadlbas ziQ-ojums ir sagatavots saskaQa ar Latvijas Republikas Gada parskatu un konsolideto gada parskatu
likuma praslbam







Vambas un personu. kuriim uz/ice/a Sabiedrlbas piirraudzlba. a/bi/mba par fman§u piirskatiem


Vadlba ir atbildiga par tada finansu parskata sagatavosanu, kas sniedz patiesu un skaidru prieksstatu , sagatavosanu saskana
ar Latvijas Republikas Gada parskatu un konsolideto gada parskatu Iikumu, kit art par tadas iek~ejas kontroles sistemas
uzturesanu, kada saskana ar vadlbas viedokli ir nepieciesama, lai bntu iespejams sagatavot finansu parskatu, kas nesatur
ne krapsanas, ne klndu izraisRas btltiskas neatbiistIbas.


Sagatavojot finansu parskatu, vadlbas pienakums ir izvertet Sabiedrtbas speju turpinat darblbu, pee nepieciesamtbas
sniedzot informaciju par apstakliem, kas saistni ar Sabiedribas speju turpinat darblbu un darblbas turpinasanas principa
piemerosanu, ja vien vadlba neplano Sabiedribas likvidaciju vai tits darblbas izbeigsanu, vai ari tai nay citas real as
altematrvas ka Sabiedrfbas likvidacija vai darblbas izbeigsana.


Personas, kuram uzticeta Sabiedrlbas parraudztba, ir atbildigas par Sabiedribas finansu parskata sagatavosanas procesa
uzraudztbu.


Revidenta a/bi/mba par finansupiirska/u rev'iziju


Mtlsu merkis ir iegnt pietiekamu parliectbu par to, vai finansu parskats kopuma nesatur kladas vai krapsanas del izraisItas
butiskas neatbilsttbas, un sniegt revidentu zinojumu, kura izteikts atzinums. Pietiekama parliecrba ir augsta ltmena
parlieclba, bet ta negarante, ka, revrzija, kas veikta saskaJ;la ar SRS, vienmer tiks atklata bntiska neatbilstiba, ja tada pastav.
Neatbilstlbas var rasties krapsanas vai klndas del, un tas ir uzskatarnas par butiskam, ja var pamatoti uzskatit, ka tas katra
atsevi~l;civai visas kopa varetu ietekmet saimnieciskos lemumus, ko lietotaji pieQem, balstoties uz ~o finan~u parskatu.


Veicot reviziju saskaJ;la ar SRS, visa revizijas procesa gaita mes izdaram profesionalus spriedumus un saglabajam
profesionalo skepticismu. Mes arT:


• identificejam un izvertejam riskus, ka fman~u parskata varetu but krap~anas vai kludas del izraisitas biitiskas
neatbilstibas, izstradajam un veicam revizijas procediiras ~o risku mazinManai, ka arTiegustam revizijas pieradljumus,
kas sniedz pietiekamu un atbilsto~u pamatojumu musu atzinumam. Risks, ka netiks atklatas butiskas neatbilstibas
krap~anas del, ir augstaks neka risks ka netiks atklatas kludas izraisitas neatbilstibas, jo krap~ana var ietvert slepenas
norunas, dokumentu vilto~anu, informacijas neuzradi§anu ar nodomu, informacijas nepatiesu atspogulo~anu vai
iek~ejas kontroles parkapumus;


• iegustam izpratni par iek§ejo kontroli, kas ir butiska revrzijas veik~anai, lai izstradatu konkretajiem apstakliem
atbilsto§as revlzijas procediiras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedribas iek~ejas kontroles efektivitati;


• izvertejam pielietoto gramatvedibas politiku atbilstibu un gramatvedibas aple~u un attiecrgas vadibas uzradItas
informacijas pamatotibu;


• izdaram seciniijumu par vadIbas piemerota darbIbas turpinManas principa atbilstibu, un, pamatojoties uz iegiitaj iem
revlzijas pieradijumiem , par to, vai pastav butiska nenoteiktIba attiecIba uz notikumiem vai apstakliem, kas var radIt
nozimigas ~aubas par SabiedrIbas speju turpinat darbIbu. Ja mes secinam, ka biitiska nenoteiktiba pastav, revidentu
ziQ-ojuma tiek versta uzmaniba uz fman~u parskata sniegto informaciju par ~iem apstakJjem, vai, ja ~ada informacija
nay sniegta, mes sniedzam modificetu atzinumu. Miisu secinajumi ir pamatoti ar revizijas pieradijumiem, kas iegiiti
lidz revidentu ziQojuma datumam. Tomer nakotnes notikumu vai apstaklu ietekme Sabiedriba savu darbibu var
partraukt;


• Izvertejam vispareju fman~u parskata struktiiru un saturu, ieskaitot atklato informaciju un skaidrojumus pielikuma, un
to, vai finan§u parskats patiesi atspogulo parskata pamata eso~os darrjumus un notikumus.


Mes sazinamies ar personam, kuram uzticeta Sabiednoas parraudziba ,un, cita starpa, sniedzam informaciju par planoto
revlzijas apjomu un laiku, ka arTsVarTgiemrevizijas noverojumiem, taja skaita par butiskiem iek~ejas kontroles triikumiem,
kadus mes identificejam revizijas laika.


SJA "VR AUDITS"
licence Nr.171


ValentIna Razujeva
Valdes locekle
LR zverinata revidente
Sertifikats Nr.196


Jekabpili, 20 18.gada 09.marta





