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PIELIKUMS

Babītē, Mārupes novadā

1. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Grāmatvedības likumu un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu,  
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi».

2. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējas vērtības uzskaites principu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pēc izdevumu 
funkcijas metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

3. Piemērojot Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumu, uzņēmums atkarībā no noteikto kritēriju robežvērtībām iedalāms 
kategorijā — mikrosabiedrība.

 Uzņēmuma minēto kritēriju rādītāji ir:
n bilances kopsumma — 244 520 eiro;
n neto apgrozījums — 195 246 eiro;
n vidējais strādājošo skaits — 6.

4. Uzņēmums neatbilst Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 60. panta pirmās, otrās un trešās daļas ierobežojumiem: 
4.1. Sabiedrības vienīgais uzdevums nav ieguldīt savus līdzekļus dažādos vērtspapīros, nekustamajā īpašumā vai citos aktīvos ar 

vienīgo mērķi sadalīt ieguldījumu risku un nodrošināt saviem akcionāriem vai dalībniekiem peļņu no viņu līdzekļu pārvaldīšanas;
4.2. Sabiedrība ar Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 60. panta 1. punktā minēto mikrosabiedrību nesaista 

līdzdalība kapitālā, ja šīs saistītās mikrosabiedrības vienīgais mērķis ir iegādāties pilnībā apmaksātas akcijas vai daļas, ko 
emitējusi šā likuma 60. panta 1. punktā minētā mikrosabiedrība;

4.3. Sabiedrības vienīgais mērķis nav iegādāties līdzdalību (akcijas vai daļas) citās sabiedrībās, pārvaldīt šo līdzdalību un gūt no 
tās peļņu, neiesaistoties minēto citu sabiedrību pārvaldē ne tiešā, ne netiešā veidā, bet arī neierobežojot savas akcionāra vai 
dalībnieka tiesības.

4.4. Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 58. panta otrās daļas noteikumi ir izpildīti:
a) bilances kopsumma — 350 000 eiro — nepārsniedz;
b) neto apgrozījums — 700 000 eiro — nepārsniedz;
c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10 — nepārsniedz.

Līdz ar to uzņēmums sagatavo gada pārskatu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likuma 58. panta pirmās daļas 
prasībām, sniedz šā likuma 52. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā un 55. panta trešās daļas 3. punktā un 58. panta trešās daļas  
1., 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju, kā arī ziņas par pārskata gada vidējo darbinieku skaitu.

5. Ilgtermiņa ieguldījumu posteņi bilancē
 Pamatlīdzekļi:

Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi Kopā
Iegādes vērtība 01.01.2021. 191 192 11 399 202 591

Palielinājums (iegādes) 0 374 374
Samazinājums (izslēgti) 39 125 718 39 843

Iegādes vērtība 31.12.2021. 152 067 11 055 163 122

Nolietojums 01.01.2021. 139 228 9 824 149 052
Aprēķinātais nolietojums 11 402 852 12 254

Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums 35 143 717 35 860
Nolietojums 31.12.2021. 115 487 9 959 125 446

Bilances vērtība 01.01.2021. 51 964 1 575 53 539
Bilances vērtība 31.12.2021. 36 580 1 096 37 676

6. Izmaksas, kas izdarītas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek parādītas kā nākamo periodu izmaksas aktīvā. 
7. Ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu, tiek iekļauti bilances pasīvā. Pārskata gadā šādu 

ieņēmumu nebija.
8. Ieņēmumu un izdevumu, kas rodas tādu notikumu vai darījumu rezultātā, kuri nepārprotami atšķiras no sabiedrībai parastajām 

darbībām un kuru bieža vai periodiska atkārtošana nav gaidāma, nav.
9. Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados.

10. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. 

11. Krājumi novērtēti to iegādes izmaksās.
12. Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros.
13. Nodarbināto personu vidējo skaitu pārskata gadā — 6.
14. Sabiedrības daļu skaits — 350, to nominālvērtības kopsumma 35 000 eiro. 

Valdes loceklis Miķelis Bizness 2022. gada 4. martā.




