
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003004220
Nosaukums VTU VALMIERA SIA
Adrese "Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 217
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

Pārskata gadā ir veikti
ieguldījumi pētniecībā un
attīstībā

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Iveta Čižinoka
Personas amats galvenais grāmatvedis
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

29.04.2022

Amatpersonas amats Valdes priekšsēdētājs
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 1 324 18 961
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 1 324 18 961
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 2 486 999 2 001 193
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 2 486 999 2 001 193
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 5 202 401 5 411 953
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 90 513 0
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 7 779 913 7 413 146
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 7 781 237 7 432 107
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 261 729 318 659
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 4 639 2 081
I. Krājumi kopā 450 266 368 320 740
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 107 442 89 178
4. Citi debitori. 500 51 386 14 643
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 26 679 28 595
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 359 302 182 103
II. Debitori kopā 550 544 809 314 519
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 2 398 976 2 439 347
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 3 210 153 3 074 606
BILANCE 640 10 991 390 10 506 713

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 1 460 574 1 460 574
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 680 1 609 466 1 069 325
5. Rezerves: 700
e) pārējās rezerves. 760 1 502 739 1 502 739
Rezerves kopā 770 1 502 739 1 502 739
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 2 590 186 2 299 635
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -183 258 290 551
Pašu kapitāls kopā 800 6 979 707 6 622 824
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
4. Citi aizņēmumi. 900 811 847 1 059 770
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 1 554 176 218 130
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 2 366 023 1 277 900
Īstermiņa kreditori: 1 020
4. Citi aizņēmumi. 1060 466 852 422 324
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 241 817 1 514 038
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 257 307 192 697
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 119 674 119 885
11. Pārējie kreditori. 1130 162 256 154 256
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 198 145 26 059
14. Uzkrātās saistības. 1160 199 609 176 730
Īstermiņa kreditori kopā 1180 1 645 660 2 605 989
BILANCE 1190 10 991 390 10 506 713
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 6 538 625 6 866 554
c) no citiem pamatdarbības veidiem 30 6 538 625 6 866 554
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 5 920 906 5 557 891

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 617 719 1 308 663
4. Pārdošanas izmaksas. 60 457 744 513 350
5. Administrācijas izmaksas. 70 645 844 682 954
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 378 971 206 945
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 57 257 3 147
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 19 040 25 418
b) citām personām 230 19 040 25 418
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -183 195 290 739
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 63 188
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -183 258 290 551
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -183 258 290 551
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Naudas plūsmas pārskats (NPP) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

NPP pēc tiešās metodes (NPP1) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 2 972 299 3 283 503
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem. 30 -6 328 540 -6 322 897
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi. 40 3 895 047 4 166 107
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 50 538 806 1 126 713
5. Izdevumi procentu maksājumiem. 60 -19 089 -25 448
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. 70 -188 -1 142
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 80 519 529 1 100 123
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 90
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. 120 -599 771 -2 841 324
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas. 130 10 100 41 300
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. 180 -589 671 -2 800 024
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 190
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi. 220 455 806 1 715 690
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam. 240 -426 035 -451 126
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 260 29 771 1 264 564
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums 280 -40 371 -435 337
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 290 2 439 347 2 874 684
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 300 2 398 976 2 439 347
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 1 460 574 1 460 574
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 50 1 460 574 1 460 574
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 110
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 120 1 069 325 1 150 597
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
palielinājums/samazinājums

140 540 141 -81 272

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 150 1 609 466 1 069 325
V. Rezerves 210
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 220 1 502 739 1 502 739
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 250 1 502 739 1 502 739
VI. Nesadalītā peļņa 260
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 270 2 590 186 2 299 635
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 290 -183 258 290 551
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 300 2 406 928 2 590 186
VII. Pašu kapitāls 310
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 320 6 622 824 6 413 545
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 340 6 979 707 6 622 824
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 217

1.2. Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām:
1.2.1. valdes locekļi 2
1.2.3. pārējie darbinieki 215

1.3. Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un
beigās

Naudas līdzekļu atlikums pārskata gada sākumā EUR 2439347 (t.sk. Naudas līdzekļi norēķinu kontos
2432318, nauda kasē 376, naudas līdzekļi ceļā 6653), naudas līdzekļu atlikums pārskata gada beigās EUR 2398976 (t.sk. Naudas
līdzekļi norēķinu kontos
2379253, nauda kasē 11168, naudas līdzekļi ceļā 8555)

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

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu 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 iepriekšējo
pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Pielietotie grāmatvedības principi
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 posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi
tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
h)saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.
i)bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši
saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar
objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
2021. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza tās īstermiņa saistības par EUR 1 564 493 (viens miljons
pieci simti sešdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro). Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas
pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu nemateriāliem ieguldījumiem
aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu
nemateriālo ieguldījumu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas
vadības noteiktās likmes:
Nemateriālie ieguldījumi:
Patenti, licences un preču zīmes20.00-50.00%
Datorprogrammas u.c.20.00-50.00%
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz
350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi). Iegādātie aktīvi zem 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) tiek
uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai
atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
Ēkas un inženierbūves1.00-20.00%
Ēkas un būves ES projekts “Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana katlu mājā”10.00%
Ēkas un būves ES projekts “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”3.33%
Biroja iekārtas 20.00-50.00%
Transportlīdzekļi 10.00-33.33%
Transportlīdzekļi ES projekts “Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana katlu mājā” 20.00%
Transportlīdzekļi ES projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai" 10.00%
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 33.33%
Pārējie pamatlīdzekļi 10.00-20.00%
Pārējie pamatlīdzekļi ES projekts “Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana katlu mājā” 10.00%
Pārējie pamatlīdzekļi ES projekts “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”10.00%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras
izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, 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. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi
atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. 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 neto 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.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.
Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst
bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana
Pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu
iepriekšējā gada bilancē Sabiedrība pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.
Šādas pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz iegādes izmaksām vai ražošanas
pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva, iekļauj attiecīgajā bilances aktīva
postenī, kurā norādīts pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerve" iedaļā "Pašu kapitāls".
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta vienlaikus ar šo pamatlīdzekļu ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu,
to pakāpeniski iekļaujot ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā šo pamatlīdzekļu atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā.
Dotācijas (ES struktūrfondu līdzfinansējums)
Pamatlīdzekļu iegādei saņemtais ES struktūrfondu līdzfinansējums tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus
pakāpeniski ietver ieņēmumos par ES struktūrfondu līdzfinansējuma iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
laikā. 2021.gadā ieņēmumos tika norakstīts 226 867EUR (divi simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro).
1.4.1.4. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
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Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas spēkā
saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro saskaņā ar
izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.
                                    31.12.2021.       31.12.2020.
Polijas zlots                    4.5969              4.5597
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.
Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka
ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.
Citi debitori
Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru
parādu debeta atlikumus.

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:
-materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc vidējās svērtās cenas vai 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
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to
atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir:
-kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba Sabiedrības
tiesības piedzīt šo parādu;
-parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt
pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par bankrotējušu) u.tml.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
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.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi

9/19



Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2)Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas 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, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
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 pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi
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 nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
•ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
•ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā
starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
•procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
•pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Pārdošanas darījumos izdevumi ir saistīti ar ieņēmumiem un norakstās peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti
ieņēmumi. Pārējie izdevumi (administrācijas izdevumi un citi) iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tāpēc, ka tie ir saistīti ar
taksācijas periodu. Procentu izdevumi nav kapitalizēti. Soda un kavējuma nauda uzrādīta pēc uzkrāšanas principa (tad, kad stājas
spēkā uzrēķina tiesības).
1.4.8. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
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.
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 dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts,
ievērojot “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo bāzi un piemērojot likumā noteikto
20% nodokļa likmi.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus,
visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.
No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai
pakalpojuma saņemšanas.
Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.
Rezerves
Rezerves ir daļa pārskata gada tīrās peļņas, kas novirzīta likuma un statūtu prasībām paredzētiem īpašiem mērķiem (autobusu
iegādei).
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.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.1. galvojumi un garantijas
NAV
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
Tiek nomāta zeme Stacijas ielā 1, Valmierā, kadastra Nr.96010110103. Uz zemes atrodas Sabiedrībai piederoša ēka - Valmieras
autoosta, kadastra Nr.96010110103001. Zemes nomas līguma termiņš – 31.12.2028. Zemes nomas maksa gadā saskaņā ar līguma
nosacījumiem sastāda EUR 3 330 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro).
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1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Finanšu nomas ietvaros iegādāti 20 (divdesmit) autobusi. Autobusu kopējā bilances vērtības 31.12.2021 sastāda EUR 1 810 230
(viens miljons astoņi simti desmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro).
Nomātie aktīvi ir ieķīlāti kā nodrošinājums attiecīgajām finanšu nomas saistībām.

1.8.5. pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem:
1.8.5.1. padomes locekļi
NAV
1.8.5.2. valdes locekļi
NAV

1.8.6. saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
NAV
1.8.7. informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā
NAV
1.8.8. informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
NAV
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas
objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai
vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp
finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu.
Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.
Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo
izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu
nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no
tā, kurš no šiem periodiem īsāks.
Sabiedrībai ir noslēgti finanšu nomas līgumi. Sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu nomas līgumiem ir svarīga nozīme
Sabiedrības darbībā. Šie līgumi ir noslēgti ar SIA "SEB līzings", līgumu noteikumi:
1) termiņš- līdz 25.02.2023., procentu likme - 1.7% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 217510 EUR (divi sitmi septiņpadsmit tūkstoši pieci simti desmit euro);
2) termiņš- līdz 25.11.2024., procentu likme - 1.35% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 95287 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro);
3) termiņš- līdz 25.12.2024., procentu likme - 1.35% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 129808 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņi euro);
4) termiņš- līdz 25.12.2025., procentu likme - 1.25% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 173950  EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro);
5) termiņš- līdz 25.08.2026., procentu likme - 1.25% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 119145 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro);
6) termiņš- līdz 25.01.2027., procentu likme - 1.25% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 111084 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši astoņdesmit četri euro);
7) termiņš- līdz 27.01.2025., procentu likme - 1.6% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 212 986 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro);
8) termiņš- līdz 25.11.2026., procentu likme - 1.6% + 3 mēn EURIBOR gadā, minimālie nomas maksājumi līdz termiņa beigām
būs 218929 EUR (divi simti astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro).
1.8.10. informācija par atgriezenisko nomu
NAV
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
“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 pārbaudījis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2021. 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:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 147 111
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pārskata gada beigās 147 516

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
405

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 128 150
pārskata gada beigās 146 192

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
18 042

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 18 961
pārskata gada beigās 1 324

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 2 787 853
pārskata gada beigās 3 421 913
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

634 060
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 786 660
pārskata gada beigās 934 914

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
148 254

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 2 001 193
pārskata gada beigās 2 486 999

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 14 135 996
pārskata gada beigās 14 306 087

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
572 811

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
-483 383

Pārvietošana uz citu bilances posteni Summa
pārvietots no posteņa "Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas" 80 663

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 8 724 043
pārskata gada beigās 9 103 686

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

12/19



863 026

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

Summa

-483 383

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 5 411 953
pārskata gada beigās 5 202 401

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas
pārskata gada sākumā  0
pārskata gada beigās 90513
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 171176
Pārvietots uz posteni "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs" -80663
3.2. Aizdevumi

3.2. Aizdevumi

3.2.2. priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu
Sabiedrības valde ierosina 2021.gada zaudējumus EUR 183 258 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi
euro) apmērā segt no Sabiedrības iepriekšējos gados gūtās nesadalītās peļņas.

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.1. Informācija par akcijām un daļām (jānorāda pa veidiem, ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām)
Akciju vai daļu veids Skaits Nominālvērtība Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība

nav noteikta)

1 Parastās 1 460 574 1,00
Kopā 1 460 574 1,00 0,00

4.2. Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve"
Nekustamie īpašumi
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Pamatlīdzekļu grupa
vai postenis (var
norādīt par katru

ilgtermiņa
ieguldījumu objektu)

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

sākumā

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

beigās

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

sākumā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerves
samazinājuma

korekcijas

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, ja
pārvērtēšana nebūtu

veikta

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, kad
pārvērtēšana veikta

1 Remontdarbnīca
s korpuss (20)

60 204 67 144 60 204 3 369 67 144

2 Kontrolcaurlaide
(30)

4 275 9 702 13 742 582 12 027 18 545

3 Kontrolcaurlaide
(31)

3 740 8 338 11 664 501 9 611 15 741

4 Valkas autoosta
(90)

12 183 20 400 10 200 4 209 20 400

5 Valmieras
autoosta
(100_REK)

83 516 3 254 364 170 211 269

6 Zeme
"Vecpagasti"
(101)

2 377 2 777 7 600 5 223 8 000

7 Zeme "Ratnieku
ūdenstornis"
(102)

8 464 9 317 8 800 11 648 12 500

8 Zeme "Brandeļu
aka" (103)

332 532 400 2 186 600

9 Zeme "Astes"
(105)

227 366 258 766 324 300 113 830 355 700

10 Smiltenes
autoosta (110)

12 717 15 802 14 163 3 107 9 067 17 000

11 Garāžas ēka
Rūjienā (160)

8 500 17 000 7 727 3 425 17 000

12 Artēziskā aka
(190)

267 592 267 55 1 423 592

13 Ūdens tornis
(200)

1 343 71 2 793

14 Remontdarbnīca
s (260)

21 651 37 661 21 651 5 602 37 661

15 Ēdināšanas ēka
(270)

27 540 4 860 27 540

16 Virsbūvju riepu
cehs (360)

45 848 73 496 52 130 7 105 7 870 79 161

17 Apakšstacijas
ēka (370)

290 1 074 573 102 313 1 323

18 Materiālo
vērtību noliktava
(390)

20 796 30 359 24 364 2 981 3 479 33 577

19 Ražošanas
korpuss (400)

60 608 121 337 76 309 7 396 14 667 136 005

20 Ražošanas
korpuss (401)

13 542 27 111 17 050 1 652 3 277 30 388

21 Katlu māja
(410_ES)

34 055 56 076 51 709 3 519 17 429 72 513

22 Katlu mājas
dūmvads (520)

476 84 476

23 Galvenais
ražošanas
korpuss (560)

217 789 345 208 261 928 17 079 106 491 386 984

24 Galvenais
ražošanas
korpuss (561)

4 008 6 342 4 801 314 1 936 7 093

25 Administratīvais
korpuss (570)

214 106 162 125 382 038 10 860 279 190 317 823

26 Noliktava-
angārs (610)

14 535 2 565 3 205 14 535

27 Degvielas
uzpildes stacija
(630)

1 445 255 1 445
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28 Noliktava-
angārs (640)

9 248 1 632 1 814 9 248

29 Rūjienas
autoosta (810)

8 279 16 971 9 667 1 583 20 798 18 222

30 Angārs Valkā
(830)

9 690 1 710 9 690

31 Zeme Valkā,
Domes bulvārī
16a

200 1 000 1 200

32 Zeme Kaikas
ielā 17, Smiltenē
(850)

10 469 30 269 15 100 4 631 34 900

33 Siltummezgls
(880)

2 516 444 2 516

34 Artēziskās akas
sūkņu stacija
(930)

267 666 267 61 813 666

35 Zeme Rīgas ielā
7, Valkā (940)

8 636 12 736 11 500 9 451 15 600

36 Zeme "Degļi"
(950)

20 657 36 757 25 700 10 137 41 800

37 Zeme "Brandeļi"
(960)

42 445 84 245 174 700 132 255 216 500

38 Zeme Brīvības
ielā 12, Rūjienā
(990)

5 454 6 154 17 100 11 646 17 800

Kopā 1 069 325 1 609 466 1 605 654 88 377 1 159 587 2 261 950

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu grupa

vai postenis (var
norādīt par katru

ilgtermiņa
ieguldījumu objektu)

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

sākumā

Posteņa "Ilgtermiņa
ieguldījumu

pārvērtēšanas
rezerve" vērtība
pārskata perioda

beigās

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

sākumā

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas

rezerves
samazinājuma

korekcijas

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, ja
pārvērtēšana nebūtu

veikta

Pamatlīdzekļu
vērtība perioda

beigās, kad
pārvērtēšana veikta

Kopā 0 0 0 0 0 0
Pavisam kopā 1 069 325 1 609 466 1 605 654 88 377 1 159 587 2 261 950

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 130 027
pārskata gada beigās 758 120
izmaiņas -628 093

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 4.1. - Citi aizņēmumi, kuru samaksas
termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma
52.panta pirmās daļas 5.punkts)

1 821 Līzings no SIA "SEB līzings"

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.1. Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem
5.1.1.
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NACE kods (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) Summa

1 4931 5 591 545
2 4730 464 487
3 4520 233 182
4 6820 76 986
5 8553 21 817
6 5221 94 473
7 3530 44 752
8 5320 11 383

Kopā 6 538 625

5.1.2.
Valsts kods Summa

1 LV 6 538 625
Kopā 6 538 625

5.2. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības
sniedzējs Kad saņemts (gads) Summa Saņemšanas mērķis Nosacījumi

Pārskata gadā
atmaksājamā summa, ja

nav izpildīts kāds no
nosacījumiem

1 Latvijas Investīciju
un attīstības
aģentūra

2011 91 753 projekta "Jaunu
šķeldas katlu
uzstādīšana SIA
"VTU Valmiera"
katlu mājā"
realizācija

KF finansējums
38%, pašu līdzekļi
62%

2 Latvijas Investīciju
un attīstības
aģentūra

2012 74 486 projekta
"Siltumpārvades
efektivitātes
paaugstināšana SIA
'VTU Valmiera"
siltumapgādes
sistēmā" realizācija

KF finansējums
37.94%, pašu
līdzekļi 62.06%

3 Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

2021 1 906 322 projekta "Videi
draudzīga
sabiedriskā
transporta iegāde
Valmieras pilsētai"
realizācija

KF finansējums
67.24%, pašu
līdzekļi 32.76%

4 Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

2021 29 464 projekta "Videi
draudzīga autobusa
iegāde Valmieras
pilsētai" realizācija

KF finansējums
85%, pašu līdzekļi
15%

5.3. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem

5.3.4. atlīdzība vadībai:
valdes locekļi 72 800

5.3.5. personāla izmaksas:
atlīdzība par darbu 2 583 092
valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 601 733

5.4. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas
Ilgtermiņa ieguldījumu

objekts (vai objektu
grupa)

Bilances vērtība
izslēgšanas brīdī Atsavināšanas ieņēmumi Atsavināšanas izdevumi Bruto ieņēmumi vai

izdevumi
Peļņa vai zaudējumi no
objekta atsavināšanas

1 Pārējie
pamatlīdzekļi

8 868 8 868 8 868

Kopā 0 8 868 0 8 868 8 868
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5.6. Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību
Izdevumu veids Summa

1 Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude) 2 500
Kopā 2 500
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums 25.03.2022
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003858822
Licences numurs 134
Sertifikāta numurs 105
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003004220 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
Neatkarigu_revidentu_zinojums.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP_2021.pdf
10

Dokumenta numurs EDS: 83711788 Iesniegšanas datums: 25.05.2022
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espqamo elnibu apm.ru. Mkotffi Nkjotles uz kurlem verG
att e.Eas a0r3*s. ]ebk;da aprdiu zm. iu etekhe tiek at5posulob ananiu p56rd5 b note klaias bridi.


b:6m e id,ekli 0r6nieda €s inem !
(uens m' pns p eo smii $iie.m't aet, rur$! eetr s mti dev ldesmn $s eur)


ardarumiEUR 133 253. Pagu Napit,rs i


sab edibis simni$sko dadibu LaMja Repub rk5 lpak esih korcnavirusu (covDrq) Wratjbu q stit.
ercb.iojumi n eEh.lua k rpolumu pasitii.lu ior.dijumem &a
rerkbs ,ma |a. autobua nadtub erakss un ema, nas prdadrjaoo p6a, eru ska'E, ralaFd radot







Irqtermiia posEnos ur5dfr6 i mhas, kuru rlemlanas, ma ks5lan6, var mE k!t*an6 termrii ertaFs va ak
Fr qaiu p.c die.i$ p:6kb eada b€ ,jamd e iorakn:ms qada


vie nemaEi, e ie{u drumr un pamatft:.u s.kotn.j rc!.net Esades !€/db.,


Par panat idzekl dm hek ariti eed.rie a ktii, ra to vddha p:6n edz 3so,00 E uR (ris .int p e.d*hr ez,
00 edD. reeidsrE aniv' am 3s0,m tuR (tn3 sint p ecdesmfr e,u, 00 @dD rek u-r.iriti i. mad.riq. s


P,m.irn?erlu ee6des Ed1,u ve do es eeenes nodokli, .it* u i4tdi
tet anednrm& irmakes, ai noq:d5tu akiivu t5 atElanis vieta un sasatavotu dada 51;wki arb'ft< E


tsp.qulobs rt "kon.es'F pabnrii re


Nemater .rie iequrfrum ! n pamat id:€ kl k;to no idojuhu. Noltblu mu


equdjumuui parotideku ebeiq& nmanto.aBs rair'n F onr, binorak$inr neNertro eeudrjum! m
o,matrnzela €fribu ridz t; aDEsni adiku*i.i l€frlai reuenir,s u nantoiaias perda b q;s, zmaibid


\lIl
enEnlmu n0 pamatdatibas $na? ntlumu, sab edrib 5aimnE sko dadibu etelmala ai neskat ra situadla
$ stibt ar e b edl sl(; nansporta pa karpolun u snieoia i u ihtem n5 laka r5 ar rqstot pto.e!5 esoio konruEu
par tesibu oelli*anu sbiedrisH tans@tu Fta @jumu sni4iaiai aftbusem rc4m5es mzims


i#kiabes ar Ed,iem krcntoiem noEillaps temi!'os, Taps, S.bred.bas vad'ba Ekatai ka d bibas
r,.p15g3?.oen8-.n..Dem;rdr. Lrnr'upr.vc ngdL.o{dn;


&$aLElr$E!i!.r!-.lriri
54, indu pa6kat, rsp.lants idib stika bd,la esp6jamiba, ka
ri,e! iks dotr, kri* peteiamipamdda.IesoEiame akrivisj5 finanlu
aEpoqulot ur'ai iad, ta d iesp€Fmiba, ka dairu mu sa stfr e ekonom ske quvu mi non5ks liJz SabEdiba , r


tu orrsr.6 hebr, varrb , raNijas R.o
daliln6flasfuva,Es'p'd.lt.teu6p..ate.''9,..ryal$!valiEsoac;'
pd eu6i ra3 sp€r. sa'mi'ecsr; da,j
va i6i tek psr.rin*ieub q*ant Dmatolamo atuaEtu 6rd6 iu6u, ra5 n spek p5Ebb ead: ped.F3


valotu kus staDinas, ras rcd6 m noraliniem vaLuEs vai, atspoqulolot aktiv
va ibs ku&s, kuiatiiBs no s&dEjidanjumu uar.t€ zmntdjiem valibs kuEiem, tek.tn: peh
va u udErrmu aprerin, ielo va/tiba


Ebs un bives Es prcFkts "Duiu li€d r.du


Ek s ui btres Es pojeb "tu$kum enb.lnEEs
.inumapsades sinemu erakirbta paauqn d!.n.r







TBnsBtr'dzeu Es pblerE "Jaudu tLld6 k uu


P:,ejie Fmatidzekl B prolerG
ertc zetas lbmapqades s stamu


e b ednsk6 traE@na eqade Va m eGs o s-tbi"


\lll


No ebJumu apdiina s:kd ar n;kaN meieia prm ddumu p& 6 m.ne.a, kad iemab 5ro resu dilunu ya
pamdridrefi esoejams pmanbt parcd?ebFm m6tum. zeme ietiek pakrauta norerojuma ap€rinan. x ra
pama az.ih d.lai, trGs nmarsx n brt sr.s arr ecibr prct !i pa mat n:ekla kopeFfr izmak$h, notiebju mu
aoelina aberati. la sabiedriba atev aNi norieto dahs pamauid?erh &las, bs aeviikj nor*to ai adituies
;i Fia pam idzekra daras. at iku mu w do i:s @matridzekla datas, kas absiih iav sa @x arr'krio daru
noridojun! ap'.Ina, ?nanblot tuvin;5Bs metodes, a' pabesi abposutoiu io eEeiqrs ietoaaes a ru.


ra k di nd kumi s apsEkru ma m e. ia/ ka pamafdzer! hhn@s cniba var&u bit neateidama, dtriqo
pam du 4u viniba ibk pE6ratra, aiiobikto to lrtotd smain;i.m la
paimes un F aniva bibi€s €rttu psEiied, aprE$ a4namo summu, aktiE va naudu oeneooia vieiDa
bek inaktb idz E atslst rojar smmar. Pamdidzekla aqi*ffi summ tr eEk; no ieb pttrroiaias
€rttue ui rieto+nas !€nibas


reFnumiva :aud-.jumino pam idzeklu prdolanas i ek atspos ulotj atii*ie. peioda pdn6 va rald.l ui u


Remo a ui atjaunosanas da6u zmakd, kas pa gnina pamatidzekJu znantoaanas a ku vaivErtibu, tek
i.p blizEbs un mBkdfrd to lieldenlr.s zmaDtoa.nm a k.. Prrej.s rcmont u n atlaunoi.n* darbu :ma ksas


ari€oun u Dr@nt em u i o6m i eiai6 m tr@ ksrm/ kas Edua.s an ecib. ar atieiso obFKu idz ja mtrEidott
objekta iodoiaiai eksp uaEcr.. att ecE pamatrdzekla s:koh.j: ltniba idi.
aedoEanai ,madtdo a:!am!mu plm


ra nomskla aktiv, tek Ein equr4um (pedBm, rekoi+lk F,uzabi.nava alaunoian4, b,r i.da,


Pa mat idzekJu obFre, ku E v.dba n bit sti rie ;k2 p3r t; €q6des 
'm.k6m 


va Gioia ias pa! zmteu, q
nd'+,r-u rprG:; groa o an.e
f{b.. pdddg!aJJ'. bJ, igrcjr gaoaspcle+tarEr:-b6,.oLlo!nap,Dr*.p 4ertuaq rr
v. G, @hato)ories uz r@ades izmaissm vai raioian* pa;nm.ku, un iwonejumu, r.s €irr, Damabi't es
u: ptr€/talanu, la !i na Diba r Fz tiva, ieklaur .t ecirari bilan.es skt a @ftn, lud noddtu paMfr.br
pamat ideklu objeKs, u^ b a i@s pasiva poneni lretem !a equrdijumu p; rycfrEiand rcze rye edaF Paiu


Iskmha equrdrumu p,ruEnE5d* rare tek $mznrb vieiaikus to oahanidzeilu rqad.ji
no ebJu ma apGk ni{a n u, to pa k p.nisk ekla ujd ie'rEmumds peln6 vai a ud.lu mu apr€rlia (o pam nde*lu
.tikul.j, etderir;s iftlan.s la kt


lriilDi
(@umi ii.k usraifti ,em5r.F naio rear,;cFs €fribas atbilsioi nepidaukHs


Lnak$s, kas raduass, noqsdrjot k5iun6 b


metodes 'Pirma s iek$ . pnmais ;r;' (flFO)


bgadcl dralaias v er, !n $vo{ii riak u*3 ibs i6di


atbis! ro 'eq;d6 
umars.m p.. vd.Fs aEd& €ias va







'{eto @ zroJds rfrftd r aoeio pardola$s,"-d pdrdqr LTfneldat'b4 ervarG, ot\u,tor dpess
don. < E pie'q{8l as .- D'o6ae . aEegurdd ; pdirrdrsa, no
kuBs atskaititi iae dot e uzkr4umi.


o€btoru DaEditek uaratit atbilstoli$kotnqo Elrnu mnai, atskaitot nedrc6Em par,dem irEdtu
uzkl;junu adirumus. uzkajun neddtem par5dem rek apie*, bd pr.as par6da sunm6 ier.*tana n
apulH-4 qrdd, b4 nordrdrh. .a o
Pazim6, ias rie ia p debtorup adanenDlumu, r


- k veta par5da apmaka, Dac vairsrEfrEjem .tqtdin,lumem debtoE lopmlrm mtuis; v. debibE
apaauba sabiedribas t esibas p edzi lo D adu;


oatNie daftihs rca t;[ €ic t @sk,
iespelu apma ks.t p rnu Flada summu Gin.ms, ra pret debibru ercs n5ts r*as p(ns pJr 6 arilanu p


Pi't lu un pasitiE,u paddus sabien k;to s:koh6io 6knu $mn6
atsk iM uzkr-lmus nenrcaen debitoru p aden,


aifliLlit d
eri t debirorus, k!rus n*r u,ift obs posEE ari prmab.ios


donoklus, k ed oru Ff.du d.b€ta at klmus.


Maksijumi, 13, :d ni pnms biacs daruma, h€t afljss u nskamaji.n qadrem, tiek un:di:as Fftni


M3ks;jumi, bs $remu p ms b d.6
r; nekamo pq odu i.DEmun .


Par naudu un E5 ekvraentem tek uai.titi b€6kaidB nauda marsaj


Pdeni 'PamtkapiErs u6da dalu rErumu dbilnorixomad4ind rcdineFm k umam


Rezedstrda].p5Ebbgadatl.spehas,kasi@zit.kumaun*tituF


K€d toru paridus sab edina nqada atb stoa att Enojuma dokunent eh, un ft n sskamri r paiu ked tdu.


\tr


a zdevrmi un a zidmrmi 4bh.r r er ats@uld'
ammas pdiesalai ltnibar p esr. d ar a zd*um:


Finan3u nom* dai)um , roru eNac $ , r.s det io ipalumr esfuim


nonfta ipaluma patesFi vettui, va, F ta r mdtka, minimao nom6 oaksajumu palrez€D' vBriba


ndrolin u Fsv&u Fianau ,ma*s6 ter iekraubs pernas ya
aud.lmu aFaid b pr@tu Dmacas.


reid$nas hrka 6i ndmas per dda atkaiba no tr, kud no t em D€ddd e6 isak.







lEkalroi
Uztoumitek aEni, kad sabedrila ir paneiz.js qen kums (]urdsks vaipraGes Gdi5, ko rrcGrr kads
pa9etn6 notkums, un pastsv vaditibar ta !o eistin! Ep der brs neprdre$na ekonomtskG rabunus
pNebiu rcs!6u anpiSaia m sabedrbd, un *lnlb! aplomu dso.jams pi.tekan


uk4umu irerdotana neDieeiamie daum rik5 daltj e p nrb, atmkrt,
p eh6cm, apdoiinr*lna rguma rervar6, {o ndeumu atmakr i ek aufta b aev !*5 antus t r.i m yteniqi
tad,kdnpBltsliskaidBir.lie[d*umipdiei:mtlcarmak.&lebraduuzkr4umuirnfijmar$s
p€lnm v. 4ud.jumu apE( n5 rick abpoeu,obs, abkaitot sunrus/ kas r abrias.


K; uzkraft en.mlmi uek aEli, skaidr uin;m;s @rekinu suoma ar pin Jem un pasirftrjiem p.r prciu
piegrdi vai pakalpojumu snieq!.nu p56rak qad5, atrieibi uz kuaem, $sk na rEuma me.rumiemi
b an.es darums Er nav pienros marsraa nai Da edzfi abisioiuma dokumenLa ('€N ia) esnieq{ams brm !i.


rrl en ui da6u:#mclem @r
P;6kab qads sien'ial m pre..n k pntuma vai uzrr.huma rieuma
nosc'jumu vai oiu i.mes ! d.t b an.e rcdzats ahieciss aGisnojuma


u,k.to ne zmanhb aMl n5l u mu zm brn eku vd6jo dienas abreoj! mu
ptErda qada DeEios sios meneros a dft aualh4uma d s! skaitu


No pirc.ja sletus avans r rors4uos, kuru esk 03 ar nos.4o riqumu pitrdr erok. pr&!€lam id,
pre.es vai pakarpopma eEmaana'


sa b edriba @ftni Pt i e ked !o{ e*ta ul ked'brus, ku rus ie€r uzradft dbs p.+nos, a. deb loru pd;d u


Pusrumi un enib6 , dvdendam tkk abnis, kad rodas dafbneku varakron .u tesibas uz dvdeiiu
enemaan!, bs idimE, ll tr. bd, rad r pieDemts daribnleku $puk6 ldmums par divldendEs makslamo
p€ln# d4u, 15 i note na m aprEtin


Nonorlu inrom;cju sabedriba ssk Do ar iodoklu adm i friciju
oodor[ paEdusi vr$s prmars* ieklau]d db debibu esv..


Pamdidz4u eeade eEmt ts Es iruRadondu ril:fin s.jumstcku^k frtu


Iefnumiriek &ft atbrdoi EdisDa p5r ispelu sabiedriDai eut ekonom
rd; to espEjams FmaM nobili, a n ar ptdo3anu e nn;s arra des,


.n.rum 'o prau prdoLn4 rer.E
sab edriba ir iodqusi p rdjam nozimiq$ iFiuma t esibam u prccem Geiq


3) ntcms, k s.bedibasiems darrlmu eistnG einf ecsros abun6;
4) var t G mi novortet nmaks, bs €dur.s va 4d,s e5 ii$ibr ar dar'ruh u


sabedriba abp.quJo petu ddo!.nu, nemt vE,; d ijum erommkko bitibu, nevis t kaijudd:ko romu


\lII







\lll
Iendmum io pakalpolumiem t ek anfr FdodE, rid par, pojumi $ eqti


Ieoemuniopabp.,Umemunallieiq,bdsnp]despar.p€blan@s
datumd n areisaE da4uft,
la ar paka pdjumu sinfre d rum.n
apm6r5, kede atsr*ros atsitas znar*s.


Pt'.jE e06mumin ieiEmum, ks iav eklad neto aperc?rum,, r €dulies e
va $istbs ar b vai rjeaa vens no E5 ,reto:as, Pireire iet*n umi iiek aEfti lrdil


. e,).mum io $& m mkivquma n.ud.m - siem<anas b[di;


. enemum io pamatridekJu errdos a Eb cfriba, pe,m €i adelum' no irqbmrna eeudijlmu
prdoaanas !e* apEN nai ra $aroiba ftry pamafnTekra birai@s !ar1u un padolaBs ree nta gitaj em
ieiEmum em, un ierbut t; Fdoda p€,85 var aud.lumu apr€!in., ku. fle raduli*;


. ieFmun m €rit.s ruE i.Eiib6n Bto !tnib5, p.lm E audEjum m v, ibs to& erstii m,t€k


$tstib.m, ui i.khtrrE peroda Fln va zrdejrmuapr.kit/ ku6teEdute.l
no LaN)as R.pubtr, 64istr.t.m krcdnresEd.fr par nor.itu koiN atikumem -


. p6r.jre ienamumr b o{airs bniri


u ter abis pe,Fs vai ?aud.iunu a
apreki.iaE nodorE n apEln5ts, iaGojd'u4Emumu edkuma iodokla


apliekamo obl€rn, vertibu dalot n koefcentu 0p un piemarcror rumt
mt€kto 20eo nodoria kmi.


Fina nEu p66i.l5 dek abooquJdi Ed no&um pEc paBkab sada b€ 9;m, kas snied, papird! inroma.iju par
$eabltiams datums (koio.Fte d km ) I notkum' pe prsbr:


ea& b€$m mv koddEpi, t e rek aEposllot finanlu prtsk E perkumr !r.rtad, n, te rr b 6k.







1, vidaials dalblnleku skalts


\ll


varsE sa a ts aoarol nagan* ou cat s emakss


V3*sd;Esapdrcih5lm6obig.t.semrl6


adnthn fi ,tjr' da. ba.ah ,r


var$ soc 5r& apdos iaianas ohrE;t s emarss


va $ d; e5 apdrclin;5Bs ob rqaEs Emaks6







Plelilums Eilancer


ematerElo leslldijumu kustib.s p-6l.ts


resades ve4iba uz 31,12,2020.
v.rtibas pa e iiarui,i Esr. tDt uz aborums
At. iinmr rdnjJ FrsLni qida


f&rrakstft e v6rtiba uz 31,12,2020,
$6k ta qad. aor.Li r.! v.dibrs sain?i;jJil


Lr:k;to lEiihr sailTiatumr lorckol


atsavra+( kv(;.r va p;n.tonn! r:.t!


ibrakstitS vartib. uz 31,12.2o21.


\Ill







Pamatlidzeklu tustibat p;Bk.ts


Lgidesv.n.ao'31.12.2020'


Atevf,{,ia vai kvid;.ia p;6kda eade


I.9'd6v.hibau.31'12'2021'


ekE6b norbtol,tu uz 3 r,r2.2o20,
Pi^kta qdi apEknst& venba!


u*,.to v.itbas ehahtjumu koekclu
kopsumm# nmabas edrb. ar oblekta
arehalaiu, Nvar.ru va psfrEtolanu


Hrttab ioridojuB uu 3r.12,2021,


\IE


Fh,anl! @M teMB tesrdrd. ak rtt
ieB lauis pamdrdzek s aftbu$EUR222


divi ri,ks{ st .ihr terd*m t &m). Fmanru mmd .uac ropuma uz p;Ekab


(ddesm i) ubbue. tutobGu rop.j, bi


rm! d6h[ turnoa diy 5 mt tnliesm t euu).


Nm e akt i r iekiret ke nodmiinruns arEoiqai,m rnaniu i@s qidibsm.







6. Izejvjelas, pamatmateritli un paliqmateriali


\lll


Deqrera, desv ehs uzprdes bnkr


7. Avansa maks;jumip prec.m


Pirceju un pasntitaju paradi


tut6s un raims .aubtDnd d.bibrid


uzkrrumr 31.12.2021.







10. 6kamo pe odu Lm6ts.s


\Ill


Remmra lzdryud (eku, te'itduas u.c.)


r6n.poda etsprEE.ins n nok s


znud.lumu komp€nsrdlas, t,sk,
- thtntaa h.tzda AalEtllba


auh*anssa *ctajz


13. Ak lju vai dalu k plttl3


sab edtuas ,or'.rada 31 dembri €o {rbts
I 460 s74d+m arvei.sdabr non ner6ftu


uiD iit aDmaksbts dalu k3o tsrs EU


14. ILqterminaiequldijumuptryartaaanasrezerue







\tr
37$


,,:


8 318 11664 501 9611 15 7{l


"":







\tr
Pamallld:etlu pavana&m wih, plenarcrx MK noteikumu Ni7/s'6ada paEkatu un konelidato qida p56btu
likum piM6rclanas noteikumr 39.2, punrda minaio mdodr. 2021.9ad- 0k ErKa .Mnot p.natrn:.Uu


15. clti.i4r.numl (llgt mln )


^!i.k$s 
F,klj!*.


*tirs tlt,linttt Gn'ni
drD rh($r EJP ErJp


Ln igs no srA "sE8 93 614 n9 145
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16, Nak.mo peiiodu ien€mumi (ilqtermina)


shtdt juhs pat sannb fhanir patidzitu


Fnaniu Eidzib (c.ds)


N6rum
sunma s.mlan6 iErlh (Drclekt


\1ed/Fi. tuj(iluri.1


varmiea"ratuntj," r'd:ekr 5r%


oaausstid;lana sIA


s n6m5" rca ir.ija
poierda'v dei







17, citi aiznEmumi (istermila)


\lu


Ln nss io sD'sEB rrines" v114116 inemi0a dala


[n nqs no sIA'sEB li]iig{ vlt4117 i*min: da,a


Ln nss io sLA'sEB ftlnes" vL1a1$ inermioa dala


Ln nqs m sIA .sEB li, nq." vL14119 irtem 
')a 


daF


L, nss m sIA'SEB li, nss" vL14120 i5tem n. dala


Ln nss m sLA'sEB rr ngd'v114121 inerm ,'a dala


Lnnqs nosIA'sEB riznqs"vLral2r i*rmii'a dala


Lt nss D sIA "sE8 tu nev vu4125 in€m na daF


Liz nqs no slA "sEB ln ner vll6072 i.tem !a dala


Liz nss no srA's8 h iss" vu6073 itum ia d.la


Liz i$ no srA "sEB ln nss" a060731 isren ia dala


Lnmqs no slA sEB liz nqr 4057{40 iftd ia dala


L''i!s no sIA ,.sEs liz rr€s" R039257 idem !a d,!.
Lizings no sIA 


,.SEB rk dqs" R123034 istem |a dah
Lnmss no srA sEB liz nq{ s074636 iftrmioa dala


u:riqs m rA "sB rr trs< eD{4 iftm'm cla


1a, l.{o pn.aji€m soemti. av.n.i (itt.mlnt)


zaudEr!mu romFn$. jas, r.sk.
. A&tuBp.tu drtui


saiemteaEmi cenbi a nnan3u ui Ihumu a4edira
prcte kt! 'v dei dGudziqa sbiedrst6 tEnipo'1a Esade


19, P.radipieqtdatSjiem un darbu em-jiem







pdroii'r;ianas obliq;t;s ien,aksas


\l[


va * d; as apdrclidian oblqesiemakss
Ied,i!!t6lu ien,kuma nodokrs


u,k;Es sinibas nekmatu aNal najumu ?maHm







Plellkulns Pe,nas vai


\lll


saddlijLn. pr da.bibas vcidicnt
I.lemumi no paeri.ru p,ryadijum em r atubusrem
sremtas doraclas sbiedrisr5 tEnspotu pal' porumu ,aud.jumu


sarcrnEs kompeiss. Fs par bEuraan6 frakes atviq ojumiem


Ienemumi m rcmont par.rpoJumiem


Ien.mumi rc panauid,eklu nms
len.mumlnoafusu9eqb)iempakalpopmem
Ien.mum no romuns em par.rp.,um em


Ienamum io .bditaju apmadb6
len-tmum no basaias 9 abai.nas un p: ruad:h nas


sad.liiuni ra de.orifr.kien rnoieot


' tu apsdlnt o patdaras ,ratuLniks G;oi.ms patumrs, ?atnaa preAt w eesto p*aty Unu
nealet nnokd: hebbk a6@!bri tu pn@1Ds da4itn w eldltib!: 202 snd6 E,R s 123, 2020.sadi







\]tr
25, PSrdot;E produkcijas raioianas paiizmakra, sniesto pakatpojumu ie9;derizmaksas


Re€c da,as un dt s liansportfdElqu eksduarrcjjas tzmares


rEnsportr'dzer! apnrcln.laia, slctes, e,! nodo4, ti@nc
T6repo'tltEUu Emmt! pakaiporrmu hlEG6
K@ndolumu, dada b6u.ienu Emksas


uzkijumr paleri5lumr(sm.rnflum) n.2mrnt@lron
urdiumren r,e I o,


hlsts sodaEs apdolnaaan6 obtEstas ienares
u:rr5juro p.rEln5luns/ (smarn lum, dh.dot J em
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SIA "VTU VAL!]1ERA"
2021.qada pirrskats


Vadibas zilojums


2022.gada zs.mafte


Sabiedribas darbiba pirskata periodE


SIA 'WU Valmiera" pamatdarbibas nozare ir sabiedriska transpofta pakalpojumu sniegiana Va mieras,


Smiltenes un Valkas novados redionalajos vietejas nozimes marirutos, Valmieras pilsetas nozrmes marSrutos
un regionalajos starppilsCtas nozimes marirutos. Sabiedriba sniedz ari pasaZieru neregularo autoparvadajumu
pakalpojumus, veic autovaditaju apmacibu un nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecibu. Parskata gada


Sabiedribas pamatdarbibas ienemumi sastada EUR 2 090 810 (divi miljoni devindesmit t0kstoii astoni simti
desmit euro). Pamatdarbibas ienCmumu sadalijums: parvadajumi redionalajos starppilsetas nozimes marirutos
47,So/a, pa1ada)umi re(ionalajos vietejas nozimes marSrutos Valmieras novada 13,03%, parvadajumi pilsetas


nozimes marirutos Valmieras pilsEtd 7,37o/o, parvadAjumi refionSlajos vietejas nozimes marirutos Smiltenes
un Valkas novados 4,09o/o7 neregularie pArvadajumi 4,75%, degvielas mazumtirdznieciba 22,22a/o, aulovadiAju
apmeciba 1,04%. Pamatdarbibas ienCmumu ipatsvars neto apgrozijuma sastada 31,98o/o, salidzinot 2020.gada


- 33,49o/o, kas saistits ar citu ienemumu palielinajumu, tai skaita, sanemtam dotecijam sabiedriska transporta
pakalpojumu zaudejumu segianai, neto apgrozijume.
Salidzinot ar iepriek5€jo gadu, Sabiedribas neto apgrozijums ir samazinejies par 4,BYo un sastada EUR 6 538
625 (seii miljoni pieci simti trisdesmit astoni tokstoSi seii simti divdesmit piec, euro).
Sabiedriba 2021.gada sanema valsts flnansejumu - kompensacijas zaudejumu, kas radugies, sniedzot
sabiedriskA transporta pakalpojumus redionalajos starppilsEtu un vietejAs nozimes, kA ari pilsetas nozimes
marirutos Valmieras pilseta segianai EUR 3 994 455 (tris miljoni devini simti devifdesmit detri t0kstoSi detfl
simti piecdesmit pieci euA apfferA, kas ieklauti Sabiedribas neto apgrozijuma.


Pdrskata gada realizeti vairaki projekti, kas nodroiina Sabiedribas attistibu ilgtermina:


. iegaddts 1 jauns videi draudzigs autobuss izmantoianai Valmieras pilsetas marirutu tikle Kohezilas


fonda atbalsta merKa "Attistit videi draudzigu sabiedriske transporta infrastruktlru" projekta "Videi


draudziga autobusa iegede Valmieras pilsetai" ietvaros;


. iegAdAts l jauns regionalo marirutu tikla izmantojamais autobuss;


. uzsakta Kohezijas fonda atbalsta merlta "Attistit videi draudzigu sabiedriskA transporta infrastruldoru"
projekta "Elektroautobusa iegede Valmieras pilsCtai" realizacija, kas paredz iegadaties 1 iaunu vider


draudzigu elektroautobusu izmantoianai Valmieras pilsEtas marirutu tikla;


. sadarbiba ar Nodarbinatibas valsts adenturu Elropas Sociale fonda pro.iekta "Atbalsts bezdarbnieku


izglitibai" ietvaros istenota transportlidzeklu vaditaju apmaciba;


. ieviests skaidras naudas depozitesanas risinajums, kas paredz skaidras naudas nodo6anu un apstradi


neiesaistot cilvekresursus;


. uzlabotstehniskaisaprikojumsremontdarbnicas.


2020.gada Sabiedribas pelna tika izlietota autobusu iegAdei sabiedriska transpofta pakalpoiumu snieg(anat.


2021.gada tika veikti flnaniu lizinga pamatsummas maksajumi par 20 autobusiem , kas iegadati lidz


2o21.gadam par kopejo summu EUR 426 035 (aetri simti divdesmii seii tukstoii trisdesmit pieci euro) un


lidzmaksajums par 1 autobusu, kas iegadats 2o21.gade ES fonda projekta "Videi draudziga autobusa iegade


Valmieras pilsCtai" ietvaros, par kopejo summu EUR 51 995 (piecdesmit viens t0kstotis devifi simti devindesmit
pieci euro).


sabiedribas darbibas finansielie rezultati un finansiSlais stavoklis


Fl na n sia lo rezu ltatu radlteji :


LikviditAte (maksetspeja. t.i., speja laikus un pilnigi dzCst savas istermila saistibas):


Likv ditates kopejals koeflcients r virs
1,00, kas norAda, ka apgrozAm e
lidzekl r p etiekoi, la segtu


-
\Ir


Likviditates kopejais
koeflcients


Apgrozimie lidzekli
Istermita saistibas


3 210 153 / i 645 660 =


211 Lpf. ro .ll


stermina salstibas.







S]A "WU VALI,4IERA"
2021,gada pArskats


-
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Absotlrtas tikvrdrtates %,0;r*,.***-,*.r-
koeficients Isternrirla saistibas saisttbas, izrn;ntoiot t kai naudas


2 3gB 976 /1 645 660 = r,46 lidzeklus


Rentabilitate (Sabiedribas panekumi pelnas g[5ani):


Likviditates
starpseguma
koeficients


Bruto pehas
raditajs (o/o)


Naudas lidzckli + Istermila vCrtspapiri .1. 1)ebjrcri;


Is!err)rila saistibas


2 943 7Bs I 1 645 660 = lr79


Apgrozijums PardotAsprodukcijasraZoianasizma](sas
= 61.7 7191 6 s3B 625 = 9A5o/o


Apgrozijums


Pelna prrms
procentu
maksajumiem
radttajs (o/o)


Pelfa pirnrs procentu maksajumiem


Apgroziiums
= NEGATIVS


Ar nodokli
apliekamas pelrlas
r-ditdjs (o/o)


Ar nodokli aplielGma pelfa
Apgrozijums = NEGATIVS


Nodroiinijuma ar paiu


Ilgtermifra
ieguldijumu segums
ar pa5u kapitalu


lidzekliem koeficients


I']aSu kapitals


IlgtermiDa ieguldijumi = 6 979 707 I 7 781 23t = o,9O


IlgtermiDa
ieguldDumu segums
ar pasu kapitalu un
ilgtermi!a saistibem


= 9 345 730 / 7 7BI 237 = L,2OPaSu kapitals + ilgtcrlnifa saistibas


Ilgternlif a ieguldijumi


Apgrozamo lidzekJu


segums ar istermina
saistlbem


Isternrifa saistibas


ApgrozAnrie lidzekli = 1 645 660 I 3 210 153 = 0,51


Neto apgrozamais
kapitals (EUR)


Apgrozemielidzekli istcrminasaistibas =3210153-1645660=156449:l


Saistibu vai maksatspejas rEdit5ji (Sabiedribas speja segt istermina un ilgtermila saistibas):


l(opaias sais!ibrs
Saistibu ipatsvars bilance Bilances kopsumma = 4 011 683 / 10 991 390 = 0,36


Salstibu attieciba pret paiu
kapitalu


= 4 011 6a3 I 6 979 707 = Or57Kopajas saislibns


PaSu kapita)s


PelLla pirIns procentu maksajunriem


Procentu maksajumi


Pelnas
procentu
segianai


pietiekamiba
maksajumu = NEGATiVS
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SIA "WU VALNIIERA"
2021.gada prrskats


TurpmEkE sabiedribas attistiba un nEkotnes izredzes


Sabiedribas parskata per oda saimniecisk6s darbibas rezultAts ir zaudejumi pec nodokJu nomaksas EUR 183 258
(viens simts astoldesmit tris tUkstoii divi simti piecdesmit astofli erro).
Neskatoties uz negativu 2021.gada saimnieciskas darbibas rezultAtu, Sabiedribas finansialais stevoklis ir stabils,
Sabiedriba regulari sanem ierlemumus, spej savlaicigi un pilnigi noreKineties par savAm kartejAm sastibam,
tadCjadi nodrosina speju bez patraukuma veiK saimniecisko darbibu. PArskata gada beiges Sabiedribas


apgrozamie lidzekli pdrsniedz istermina saistibas par EUR 1 564 493 (viens miljons pieci simti sesdesmit aetn
tDkstoii detri simti deviDdesmit tris euro).
Sabiedribas pamatdarbibas nozares pakalpojumu sniegianas kvalitates un izmanto.jamo autobusu prasibas,


pakalpojumu sniegianas brauklanas maksu un sniedzamo pakalpojumu mar5rutu tiklu nosaka sabedriska
transporta pakalpojumu pasotitaji. TadE! turpmaka Sabiedribas attistiba ir pakjauta pamatdarbibas nozares


nosacijumu izmainem.
2021.gadA turpinejes iepirkuma procedura par tiesibu piei[irianu sabiedriska transporta pakalpojumu


sniegianai ar autobusiem re6ionales nozimes marirutu tikla periodam no 2023.lidz 2032.gadam, Sabiedribai ir


noslegts ligums par pakalpojumu sniegianu regionalAs nozimes marirutu tikla dala lidz 2022.gada beigam, ar


tiesibam pagarinat liguma darbibas terminu par 6 menesiem.
Saistiba ar sabiedribas un Valmieras novada pasvaldibas dalibu Kohezijas fonda atbalsta merlra "Attistit videi


draudzigu sabiedriske transpofta infrastrukturu" projektos, 2021. gada tika parakstita vienosanas, ar kuru
noteikts, ka Sabiedribas un Valmieras pilsCtas paSvaldibas noslegtais Koncesijas ligums par sabiedriskA


transporta pakalpojumu sniegianu Valmieras pilseta darbojas lidz bridim, kad tiek noslegts ligums ar atklata
konkursa uzvaretaju par sabiedriskA transporta pakalpojumu sniegianu Valmieras pils6te, bet ne ilgAk ka lidz


2023.gada 31.martam.
2o22.gada ir vcrojams b[tisks degvielas un kurinamo resursu iegades izmaksu pieaugums, kam ilgtermiDa


saglabejoties, ietekmes Sabiedribas turpmAko attistibu.


Lai nod106inatu Sabiedribas darbibas efektivitAti 2022.gadA planots veikt Sadus pasakumus:


. turpinat KohCzijas fonda atbalsta merka "Attistit videi draudzigu sabiedriska transporta infrastrukturu"
projekta "Elektroautobusa iegade Valmieras pilsCtai" realizaciju, kas paredz ieqadaties l jaunu videi


draudzigu elektroautobusu izmantosanai Valmieras pilsCtas marirutu tikle;


. uzsakt Kohezijas fonda atbalsta merl.(a "Attistit videi draudzigu sabiedriska transpofta infrastrukturu"
projekta "Papildu eleldroautobusa jegade Valmieras pilsetai" realizaciju, kas paredz iegadAties l jaunu


videi draudzigu elektroautobusu izmantoSanai Valmieras pilsetas marirutu tikla;


. turpinAt jaunu un lietotu autobusu iegadi atbilstoii tiesibu aktu un sabiedriska transporta pakalpojumu


pasutitAju noteiktajam kvalitates prasibam;


. dazadot degvielas iegades veidus sa!mnieciskas darbibas nodroSinaianai;


r uzsakt biroja telpu izmantoianas alternativu realizaciju;


. uzsakt virsb[vju remonta iecirkr-ra izbuvi;


. uzlabot sabiedribas pakalpojumu sniegSanai izmantojamo tehnisko infrastruKuru.


Sabiedribas akciju vai dalu kopums


Sabiedribas pamatkapitalu veido 1460 574 da)as. Dalas nominAlvertiba sastada EUR 1,00. Daiu turetajs -


Valmieras novada pasvaldiba (100%).


Sabiedribas f ilieles un pArst6vniecibas Srvalstis


Sabiedribai nav filiales un parstavniecibas arvalstis.


FinanSu instrumentu izmantoSana un ar to saistitie riski


sabiedribas finansu aktivus galvenokart veido pamatlidzekJi, krajumi, pirceju un pasotitaju paradi, kuri


denomineti euro. Finaniu saistibu lielako dalu veido lizinga saistibas, paradi pieg5detaliem par precem un


pakalpojumiemr kuri denomineti euro, Nemot vCra Sabiedribas darbibas veidu, Sabiedribai ir aktuali darijumi


arvalstu valutas, lidz ar to sabiedriba ir paklauta val[tas riskam. Naudas lidzekli tiek izvietoti pazistamas Lawijas


finanSu institucijas un Sabiedribas kases. Sabiedribas galvenais finansu kreditors ir Lawijas krediticst5de AS


,,SEB banka", kas kreditC Sabiedribas ilgtermina un istermina finaniu darijumus. Lidz ar to Sabiedriba ir pakJauta


-
\lrr


31. pp. no 32







riI


\lII
procentu ljkmju izmainu riskam, un tas var butiski ietekmCt tas darbrbas rezultatus. Nepastav botiskas atsfiribas


starp finaniu aKivu un saistibu bilances vCrtibu un to patieso vErtibu, Parskata gada Sabiedriba neizmantoja
atvasinatos flnanSu instrumentus.


Notikumi un apstakli p6c p5rskata gada beigam


Sabiedribas finaniu parskats sniedz skaidru un patiesu priekastatu par Sabiedribas lidzekliem, salstibam un
parskata gada saimnieciskas darbibas rezult6tu saskafa ar Latvijas Republikas 22.10.2015. ,,Gada perskatu un


konsolideto gada parskatu likumu". Kopi pArskata gada beigAm (31.12.2021.) nav notiku5i notikumi, kuri varetu
botiski ietekmot 2021.gada parskata saturu un kuru rezultatA Saja finaniu parskata butu jAveic korekcijas vai


kuri b[tu japaskaidro Saje finaniu perskata.


valdes ieteikte pelnas sadale vai zaud6jumu segsana


zaudejumus EUR 183 258 (viens simts astofdesmit tr'is t0kstoSi dvi simtl
no Sabiedribas ieprieksajos gados g[tas nesadalit-s pehas.
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ruenrmnicu REVTDENTU zlNoluMs


SIA "WU VALMIERA",
re6,Nr. 40003004220
dalibniekam


Mfrsu atzinums par finan5u p5rskatu


Esam veikuii SIA "VTU VALMIEM" ("Sabiedriba") pievienotajE gada pErskatE ietvert6 finaniu pErskata
no 3. lidz 28. lapai reviziju. Pievienotais finan5u p6rskats ietver;


o bilanci 202l.gada 31.decembri,
o pelpas vai zaud6jumu apr6(inu par gadu, kas nosl6dzEs 2021.gada 31.decembri,
r paiu kapit6la izmaigu p5rskatu par gadu, kas noslEdz5s 2021.gada 31.decembri,
r naudas plUsmas pdrskatu par gadu, kas nosl€dzds 202l.gada 31.decembrl, kE ari
o finaniu p6rskata pielikumu, kas ietver nozimigu grdmaWedibas uzskaites principu kopsavilkumu un citu


paska idrojo5u informiciju.


MUsuprat, pievienotais finansu pdrskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par SIA "WU VALMIERA" finansidlo
stdvokti 2021.gada 3l.decembri un par tds darbibas finaniu rezult6tiem un naudas plUsmu gad6, kas nosl6dzds
202t.gada 31,decembri, saskapd ar Latvijas Republikas Gada pErskatu un konsolid6to gada pSrskatu likumu f'Gada
parskatu un konsolid6to gada pirskatu likums").


Atzinuma pamatojums


Atbilstoli Latvijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam ("Revizijas pakalpojumu likums") mes veicam reviz'rju
saskapi ar Latvijas Republikd atzitiem starptautiskajiem reviz'rjas standaftiem (turpmak - SRS). MUsu pienakumi,
kas noteikti Sajos standados, ir turpmak aprakstiti m[su zinojuma sadalE Revidenta atbildiba par finaniu parskata
reviziju.


MEs esam neatkar-4gi no Sabiedribas saskap6 ar Starptautisk6s GrSmatveZu Etikas standaftu padomes izstr5data
StarptautiskE Profesion6lu gr5matveiu Etikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkaribas standartu) prasibdm un
Revlzijas pakalpojumu likumE ieklautaj6m neatkaribas prasibEm, kas ir piemErojamas m0su veiktajai flnanSu
plrskata revizijai Latvijas Republik5. MEs esam iev6rojuSi ari Starptautisk6 Profesion6lu gramaNe2u €tikas kodeka
(tostarp Starptautisko Neatkarlbas standaftu) un Revlzijas pakalpojumu likum6 noteiktos p6rEjos profesiondlas
Etikas principus un objektivitdtes prasibas.


MEs uzskat6m, ka m[isu ieg[tie revizijas pier5dijumidod pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu m[jsu atzinumam.


Zi4oSana par citu informEciju


Par citu informdciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu inform5ciju veido Vadibas zipojums, kas sniegts pievienotd gada
p6rskat6 no 29. lidz 32. lapai.


MUsu atzinums par flnan5u p6rskatu neattiecas uz gada p6rskatd ietverto citu inform5ciju, un m6s nesniedzam par
to nekdda veida apliecinajumu, izpemot to kd nor6dits mtisu zilojuma sadald Citas ziytoianas praslbas saskaytd ar
Latvijas Republikas tiesibu aktu prasibdm.


Saistiba ar finaniu p6rskata reviziju mUsu pienikums ir iepazities ar citu informdciju un, to darot, izveftet, vai 5i cita
informdcija b[tiski neatikiras no finan5u pErskata inform6c'rjas vai no milsu zinaianEm, kuras mes ieguvam revizijas
gait5, un vai tE nesatur cita veida b[tiskas neatbilstibas.


Ja, balstoties uz veikto darbu un rlemot vCrA revizijas laik6 gUtds zipas un izpratni par Sabiedribu un tas darbibas
vidi, mes secinam, ka cit6 informEcijd ir b[tiskas neatbilstibas, m0su pien6kums ir zipot par Sidiem apstakliem.
M0su uzmanibas lok6 nav nEku5i apstEkli, par kuriem bUtu jdzino,


AS "Nexia Audit Advice"


Licence Nr. 134


Re(.Nr. 40003858822
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citas zipianas prasibas saskapf, ar LatvUas Republikas tiesibu aktu prasibdm


Paplldus tam, saskap6 ar Revizijas pa.kalpoJumu likumu m0su pienakums ir snlegt viedokll, val Vadlbas zlpoJums ir
sagatavots saskap6 ar tt sagatavoganu reglament€Joid normativa akta, Gada parskatu un konsolid6tti gaOa
p5rskatu llkuma, prasibdm.


Pamatojoties vienigi uz musu revizijas iewaros veiktajEm proced0rEm, musuprEt;. Vadibas zlpojum6 par pErskata gadu, par kuru lr sagatavots flnan$u perskats, snlegta informaciJa atbilst
finan5u p6rskatam, un


o Vadibas zipojums ir sagatavots saskani ar Gada p6rskatu un konsolidEto gada pErskatu likuma prasibEm,


Vadibas un personu, kurBm uztic6ta Sabiedribas p5rraudziba, atbildiba par finan5u p6rskatu


lad]ba ir atblldlga par t6da flnan5u p6rskata, kas snledz patlesu un skaldru prlek$statu, sagatavolanu saskapa ar
Gada p5rskatu un konsolldEto gada p6rskatu likumu, kE arl par t5das lek$EJds kontroles slstemas uzturelanu, kada
saskane ar vadibas vledokll lr neplecle$ama, lal b0tu lespEJams sagatavot flnan5u p6rskatu, kas nesatur ne
krEpianas, ne klildas dEJ izraisitas bEtiskas neatbilstibas.


Sagatavojot finaniu p5rskatu, vadibas pienikums ir izvErtEt Sabiedribas spEju turpin6t darbibu, pec
nepiecie$amibas sniedzot inform6ciju par apst6kflem, kas saistiti ar Sabiedribas sp€Ju turpinat darbibu un darbibas
turplnSianas princlpa plem€rolanu, ja vlen vadiba nepl6no SabledrTbas likvidacfiu vai tas darbibas lzbelg5anu, vai
ari tal nav citas reElas alternativas kE Sabledribas llkvid5clJa val darbibas tzbelgBana.


Personas, kurdm uzticEta Sabiedribas p6rraudziba, ir atbildigas par Sabiedribas finaniu p5rskata sagatavo6anas
procesa uzraudzibu,


Revldenta atblldiba par flnan5u pErskata revizfu


M0su m€r$is ir ieg0t pietiekamu pErliecibu par to, ka flnan5u p6rskats kopum6 nesatur kJudas val krap5anas dEJ
izraisitas biltiskas neatbilstlbas, un sniegt revidentu zipojumu, kur6 izteikts aEinums, Pietiekama p5rlieciba ir augsta
llmepa pErlieciba, bet tE negarantE, ka revizijE, kas veikta saskapE ar SRS, vienmEr tiks atklSta b0tiska neatbils[iba,
ja tdda past6v, Neatbilstibas var rasties krEpianas vai klrldas dE!, un tEs ir uzskatEmas par b0tisk6m, ja var
pamatotl uzskatit, ka tes katra atsevi5l1l vai visas kop6 var€tu ietekmEt salmnleclskos l6mumus, ko lletotaJl piepem,
balstotles uz 5o flnan$u p6rskatu,


Veicot reviziju saskap6 ar SRS, visa revizijas procesa gaitd mEs izdardm profesion6lus spriedumus un saglabajam
profesionElo skepticismu, MEs ari;


r identificEjam un izvErtEjam riskus, ka finan5u p5rskatE varEtu b0t krEpSanas vai kfEdas dEf izraisitEs
bUtiskas neatbilstibas, izstrEd6jam un veicam revizijas procedEras 5o risku mazin6Banai, kE ari iegilstam
revizijas pierEdijumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu m0su atzinumam. Risks, ka neiiks
atklEtas bfrtiskas neatbilstibas kr6pianas dEl, ir augstEks nek6 risks, ka netiks atkl6tas klEdas izraisitas
neatbllstibas, Jo kr6pUana var leilert slepenas norunas, dokumentu vilto$anu, lnform5cflas neuzradlsanu ar
nodomu, lnformacflas nepatlesu atspogulolanu val lekIEJEs kontroles perkapumus;


. leg0stam izpratni par ieKEjo kontroli, kas ir biitiska revizijas veiKanai, lal izstradatu konkretajiem
apst6kflem atbilstoSas revizijas procediiras, bet nevis, lai sniegtu atzlnumu par Sabledribas iekleSas
kontroles efektlvlt6tl;


o lzv€rtejam plelletoto gramawedibas polltiku atbllstibu un gramawedlbas apleSu un atuecigas vadibas
uzredtEs lnformdcfias pamatotibu ;


. izdaram secin6jumu par vadibas piemCrote darbibas turpinS$anas prlncipa atbilstibu, un, pamatoJoties uz
legutaJlem revizfias pleradiJumlem, par to, val pastev botlska nenotelKiba attlecibE uz noilkumlem val
apstEkliem, kas var radit nozTmigas $aubas par Sabiedribas spEju turpinEt darbibu, Ja mEs secinEm, ka
b0tiska nenoteiktiba past6v, revidentu zipojumd tiek vErsta uzmaniba uz finan6u p6rskatd sniegto
inform6ciju par Siem apstEkliem, vai, ja i-da inform5cija nav sniegta, mEs sniedzam modificEtu atzinumu,
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M0su secindjumi ir pamatoti ar revizijas pierEd-rjumiem, kas ieguti lidz revidentu zinojuma datumam.
TomEr ndkotnes notikumu vaiapstdkfu ietekmE Sabiedriba savu darbibu var partraukt;


o izvEttEjam visp5rEju finaniu p5rskata strukttlru un saturu, ieskaitot atkl6to informEciju un skaidrojumus
pielikumd, un to, vai flnanSu pdrskats patiesi atspogulo pdrskata pamatE esoSos darijumus un notikumus.


MEs sazindmies ar personam, kurEm uzticEta Sabiedribas p5rraudzlba, un, cita starpa, sniedzam informdciju par
plEnoto revizijas apjomu un laiku, ki ari par svarigiem revizijas nov6rojumiem, tajd'skaita par b[tiskiem idkSejas
kontroles trUkumiem, k5dus mEs identificEjam revizijas laikE,


AS "Nexia Audit Advice"
Zv€rinEtu revidentu komercsabiedriba, licence Nr, 134


Nr. 105


Valmier-,
2022.gada 25.mart6
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