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ka

Bilance 2019.gada 31.DECEMBRI
Ak

ie e
numurs
1. I g e

I. Ne a e i ie ieg d j

i a ieg d j

31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

i

i

1. Att st bas izmaksas
2. Koncesijas, patenti, licences, preču z mes un taml dz gas
ties bas
3. Citi nemateriālie ieguld jumi
4. Nemateriālā vērt ba
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguld jumiem
Ne a e i ie ieg d j

ik

II. Pa a d ek i:
1. Nekustamie pašumi:
a) zemesgabali, ēkas un inženierb ves
b) ieguld juma pašumi
2. Dz vnieki un augi:
a) darba vai produkt vie dz vnieki un ilggad gie stād jumi
b) biolo iskie akt vi
3. Ilgtermi a ieguld jumi nomātajos pamatl dzek os.
4. Ilgtermi a ieguld jumi publiskā partnera pamatl dzek os.
5. Tehnolo iskās iekārtas un ier ces
6. Pārējie pamatl dzek i un inventārs

77979

71529

77979

71529

7. Pamatl dzek u izveidošana un nepabeigto celtniec bas
objektu izmaksas
8. Avansa maksājumi par pamatl dzek iem
Pa a d ek i k
III. I g e

i a fi a

ieg d j

i:

1. L dzdal ba radniec go sabiedr bu kapitālā
2. Aizdevumi radniec gajām sabiedr bām
3. L dzdal ba asociēto sabiedr bu kapitālā
4. Aizdevumi asociētajām sabiedr bām
5. Pārējie vērtspap ri un ieguld jumi
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermi a debitori.
7. Pašu akcijas vai da as
8. Aizdevumi akcionāriem vai dal bniekiem un vad bai
9. Atliktā nodok a akt vi

Ige

i a fi a
Ige

ieg d j

ik

i a ieg d j

ik

:
77979

71529

6137

12143

4283

2497

7. Nākamo periodu izmaksas

8211

8384

8.Nodok u pārmaksa

27

2. A g

ie d ek i

I. K j

i

1. Izejvielas, pamatmateriāli un pal gmateriāli
2. Nepabeigtie ražojumi
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
4. Avansa maksājumi par krājumiem
5. Dz vnieki un augi:
a) dz vnieki un viengad gie stād jumi
b) biolo iskie akt vi
6. Pārdošanai turēti ilgtermi a ieguld jumi
K j

ik

:

II. Debitori
1. Pircēju un pas t tāju parādi
2. Radniec go sabiedr bu parādi
3. Asociēto sabiedr bu parādi
4. Citi debitori
5. Neiemaksātās da as sabiedr bas kapitālā
6. stermi a aizdevumi sabiedr bas l dz pašniekiem un vad bai

IV.

e

i a fi a

ieg d j

Debi

ik

ieg d j

ik

18658

23024

114935

96380

133593

119404

211572

190933

i

1. L dzdal ba radniec go sabiedr bu kapitālā
2. Pašu akcijas un da as
3. Pārējie vērtspap ri un l dzdal ba kapitālos
4. Atvasinātie finanšu instrumenti
e

i a fi a

IV. Nauda
A g

ie d ek i k
Ak

k

a

Bilance 2019.gada 31.DECEMBRI
Pa

Pie e
numurs

1. Pa

31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

ka i

1. Akciju vai da u kapitāls (pamatkapitāls)

2845

173589

a) iepriekšējo gadu nesadal tā pe a vai nesegtie
zaudējumi

(-91690)

(120400)

b) pārskata gada nesadal tā pe a vai zaudējumi

80469

25877

(8376)

79066

2. Akciju (da u) emisijas uzcenojums
3. Ilgtermi a ieguld jumu pārvērtēšanas rezerve
4. Finanšu instrumentu patiesās vērt bas rezerve
5. Rezerves:
6. Nesadal tā pe a:

Pa
2. U k j

ka i

k

i

1. Uzkrājumi pensijām un taml dz gām saist bām
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodok iem
3. Citi uzkrājumi
U k j

ik

3. Kreditori
I. I g e

i a k edi

i

1. Aiz ēmumi pret obligācijām
2. Akcijās pārvēršamie aiz ēmumi
3. Aiz ēmumi no kred tiestādēm
4. Citi aiz ēmumi
5. No pircējiem sa emtie avansi
6. Parādi piegādātājiem un darbuz ēmējiem
7. Maksājamie vekse i
8. Parādi radniec gajām sabiedr bām
9. Parādi asociētajām sabiedr bām
10. Nodok i un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
11. Atliktā nodok a saist bas
12. Pārējie kreditori

13. Nākamo periodu ie ēmumi
14. Neizmaksātās dividendes
e

i a kreditori:

1. Aiz ēmumi pret obligācijām.
2. Akcijās pārvēršamie aiz ēmumi.
3.ES Finansējums.

32428

29540

48185

47088

3541

3317

10. Nodok i un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

12057

12156

11. Pārējie kreditori.

21210

12983

12. Norē ini par pamatkapitāla samazināšanu

95744

4. Strukt rfondu finansējums
5. No pircējiem sa emtie avansi.
6. Parādi piegādātājiem un darbuz ēmējiem.
7. Maksājamie vekse i.
8. Parādi radniec gajām sabiedr bām.
9. Parādi asociētajām sabiedr bām.

13. Neizmaksātās dividendes.
14. Uzkrātās saist bas.
Pa

Marika Ģederte
Valdes priekšsēdētājs

k

Ģirts Ģederts
Valdes loceklis

Pilnvara izdota
Ma ika Ģede e

Gada pārskatu sagatavoja:
______________________ (Ingr da Fišmane, grāmatvede)
2020.gada 27.martā.

a.

6783

6783

211572

190933

Ainārs Baumanis
Valdes loceklis

Pe a

ai a d j m ap

in

31.12.2019.
(klasificēta pēc izdevumu funkcijas)
2019

2018

663233

524481

b) no citiem pamatdarb bas veidiem

663233

524481

2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas

529226

446346

3

Bruto pe a vai zaudējumi

134007

78135

4

Pārdošanas izmaksas

15909

22601

5

Administrācijas izmaksas

5926

15108

6

Pārējie saimnieciskās darb bas ie ēmumi

7

Pārējās saimnieciskās darb bas izmaksas

30057

14549

8

Ie ēmumi no l dzdal bas:

Nr.
1

Nosaukums
Neto apgroz jums:

Piez. Nr.

a) no lauksaimnieciskās darb bas

a) radniec go sabiedr bu kapitālā
b) asociēto sabiedr bu kapitālā
c) citu sabiedr bu kapitālā
9

Ie ēmumi no pārējiem vērtspap riem un aizdevumiem, kas veidojuši
ilgtermi a finanšu ieguld jumus
a) no radniec gajām sabiedr bām
b) no asociētajām sabiedr bām un citām sabiedr bām, kā ar no
vērtspap riem un citiem ilgtermi a debitoriem

10

Pārējie procentu ie ēmumi un taml dz gi ie ēmumi:

2585

a) no radniec gajām sabiedr bām
b) no citām personām
11

2585

Ilgtermi a un stermi a finanšu ieguld jumu vērt bas samazinājuma
korekcijas:
a) l dzdal bas asociēto sabiedr bu kapitālā vērt bas samazināšanās
b) pārējās vērt bas samazinājuma korekcijas.

12

Procentu maksājumi un taml dz gas izmaksas:

4231

a) radniec gajām sabiedr bām
b) citām personām

4231

13

Pe a vai zaudējumi pirms uz ēmuma ienākuma nodok a

80469

25877

14

Uz ēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

15

Pe a vai zaudējumi pēc uz ēmuma ienākuma nodok a aprē ināšanas

80469

25877

16

Ie ēmumi vai izmaksas no atliktā nodok a akt vu vai saist bu atlikumu
izmai ām

17

Ārkārtas dividendes

18

Pārskata gada pe a vai zaudējumi

Marika Ģederte
Valdes priekšsēdētājs

80469

Ģirts Ģederts
Valdes loceklis

Pilnvara izdota
Ma ika Ģede e

Gada pārskatu sagatavoja:
______________________ (Ingr da Fišmane, grāmatvede)
2020.gada 27.martā.

0

Ainārs Baumanis
Valdes loceklis

25877

