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VADIBAS ZINOJUMS

l.sabiedrrbas ar ierobeZotu atbildibu "Liepajas latvieSu biedrTbas nams" raksturojums (darblbas veids,

darblbas virzieni):
Sin';Li.pajrt laivie5u biedrTbas nams" pamatdarbTbas veidi:

- Ekas RoZu laufuma SlO, t-i"paja apsaimnieko5ana un kultgras pasakumu organiz65-a.na'

- V6sturisko cXu Iompier.t" f<rtig, ie624, Liepdjd apsaimnieko5ana un kultUras pasdkumu

organiz6Sana,
- Koncertestrades "Put VCji4i" Peldu ielS 57, Liepajd kultoras funkciju nodroSinasana'

2.sabiedrTba ar ierobeZotu atbildibu "LiepSjas latviesu biedrTbas nams" darbTba parskata gada:

Ar Liepdjas pilsetas Oom"s 2017.gada l2.oktobra l6mumu Nr' 385 tika samazindts uzq6muma

pamatkapitdls p", n"rurta.aipasuria r-19naj1 kungu ield 24 bilances vErubu uz 0't 10'2017' attiecigi

ii6S"i X'"pitala dalas, izit6Ozot no SIA "Liepajas laltvie5u biedrlbas nams" pamatkapitala nekustamo

Ipa5umu Kungu ield 24
pamatojoties uz2017.gada30.novembrl sastadlto pierlemSanas-nodo-Sanas aktu slA "Liepdjas latviesu

biedrrbas nams" nodeva Liepdjas pilsdtas pasvaioibai nekustamo ipa5umu Liepdja' Kungu iel6 24

zemes robeZu pranu,remesgiailutu'apliecTbu,bgvju un 6ku kadastrdlSs uzm6rtsanas lietas'izzinu par

ilgtermirlaiegu|dijumuuzskaitiunpar6jo6kudokumentScijulietas.
pamatojoties uz ZOll .gii,a i0.nor"rnbri sastadito pier.remsanas-nodo5anas aktu SIA "Liepajas latviesu

biedrlbas nams"nodeva [iepayas pils6tas paivaldlbai nekustamo Tpa$umu Liepdj6, Kungu ielS 24' kas

sastav no zemes gabala 19'l 3 kv.m un 5 6kdm'

Pamatojoties uz Latvijas Republikas U_zqemuma Re$istra lemumu no 24'11'2017 tika mainlts

pamatkipitdls no 346 011 EUR u2278 627 EUR '

SabiedrTbas vienTgais OafiUnier.tir Liepdjas pilsEtas Dome. Sabiediib6 ir 100% pa5valdTbas kapitdls'

pa$u kapitdls pret ar<tiviem, salldzinot ir iepriek$€jd gada 31. decembri ir samazindjies un sastdda

84,26% no koP6jo akUvu v6rtTbas.

Neto apgroz-rjums parskaia luoa it 230 485 tgkst. EUR, kas ir par 34726 tukst EUR lieldks' ieb par

'15% lieldks nekd 2016. gad6.

Zaud6jumi 2OlT,gadEr irJusi"t pamatkapitdla samazina5anas rezultdtd, dz65ot kapit6la dalas un

iigGi;h, akuvu iist€g5anas rezultdt6 radu5os nodokla apr6[ina rezult6td.

3.Riski
Ka viens no galveniem riska faktoriem, kas ndkotne var6tu ietekmet sabiedrlbas darblbu ir konkurences

pieaugums, iedzTvotSju skaita samazindsanas, bezdarba lTme4a paaugstindsanSs un resursu izmaksu

pieaugums.

4.M6rki un turPmdkd attTstTba

Saimnieciskas darbibas raksturojo5ie m6rl1i:
*) Nodro5indt satura un formd daudzveidigu kultgras pakalpojumu pieejamibu visdm paaudz6m'

sabiedrlbas socialdm un etnisk6m grupam Liepdjas latvie5u biedribas nam6, koncertestradd "P0t Vcjini"

un Kungu ielas 24 rado5aj6 kvad6ld'
;l Sugf JOat un populariz6i tradicionalds nemateridlSs kultUras verUbas, nodro5inat to pieejamlbu'

*) Nodrosin6t ipaSuma, apsaimniet<oSana un lietosana nodoto nekustamo ipasumu 6ku' infrastrukt0ras

un materidli tehniskas b6zes papildina5anu un moderniz65anu'
;jveroot uzn6muma telu ka atpazistamu kvalitativu kultgras pakalpojuma sniedz6iu,
-; V"i"inat cilrckr"trr., atUstibu un kompetences palielina5anu'

5.Filidles un Pdrst6vniecTbas
Sabiedribai nav filiSles un parstdvnieclbas'

6.FinanSu instrumentu izmanto5ana.
Sabiedribai uz finansu parskata gada beigdm nav aiz46mumu un citu finansu instrumentu'

T.Notikumi p6c pdrskata perioda p6d€jds dienas

KopS pSrskata gada o"i6a* 
"rri 

bijusi notikumi, kas b0tiski ietekmEtu sabiedrlbas flnansidlS stavokla

raksturojumu 2017 . gada Parskata.

Liepdja
2018.gada 15. marts

Valdes locekle
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FINANŠU PĀRSKATS 

 
1.BILANCE 

 

   
2017.gada 2016.gada 

  31.decembris 31.decembris 

 
AKTĪVS 

pielikums  
208 168 371 728 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    103 040 234 127  

I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 3.4.1.   513 469  

3. Citi nemateriālie ieguldījumi  513 469 

II. PAMATLĪDZEKĻI 3.4.1.   102 527 233 658  

1. Nekustamie īpašumi    - 89 195  

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves  89 195 

3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos  40 405 38 118 

6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  62 122 81 578 

7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas   24 767 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    105 128 137 601  

I.KRĀJUMI    4 870 -  

4. Avansa maksājumi par krājumiem  4 870 

II. Debitori    12 763 17 439  

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3.5. 10 835 10 576 

4. Citi debitori  202 2 888 

7. Nākamo periodu izmaksas  1 726 3 975 

IV. NAUDA  87 495 120 162 



 

 
  

 
pielikums 

2017.gada  2016.gada 

31.decembris 31.decembris 

PASĪVS  208 168 371 728 

PAŠU KAPITĀLS    175 410 259 469  

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)  278 627 346 011 

6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi  - 86 542  - 84 017 

7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  - 16 675  - 2 525 

ILGTERMIŅA KREDITORI    - 84 675  

13. Nākamo periodu ieņēmumi  84 675 

ĪSTERMIŅA KREDITORI    32 758 27 584  

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  10 396 10 099 

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  5 861 3 683 

11. Pārējie kreditori  2 075 303 

14. Uzkrātās saistības 3.6. 14 426 13 499 
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2. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

 
 

 
pielikums 

2017.gads 2016.gads 

1. Neto apgrozījums 3.7.   230 485 195 759  

b) no citiem pamatdarbības veidiem 230 485 195 759 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojum 296 954 262 941 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  - 66 469  - 67 182  

5. Administrācijas izmaksas 41 812 38 824 

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 106 998 107 063 

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi   5 926 3 375  

b) no citām personām   5 926 3 375  

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas   19 758 6 957  

b) citām personām 19 758 6 957 

13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa  - 15 115  - 2 525  

14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 1 560 

15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas  - 16 675  - 2 525  

18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  - 16 675  - 2 525  
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3. PIELIKUMS 
 

3.1. Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi. 
Bilance sagatavota pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu 
funkcijas). 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo 
pārskata gadu. 
Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu katram postenim norādīti attiecīgo kārtējā pārskata gada un 
arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi. 
Finanšu pārskats sagatavots saprotami un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", likumam “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumam” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, 
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 

 
3.2. Grāmatvedības politikas atbilstība pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk. 
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 
Tiek pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 
Izmantota tā paša grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 
Finanšu pārskatā posteņi atzīsti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus 
nosacījumus: 
-finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu, 
-ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats 
parakstīts; 
-aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, 
ieņēmumi un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar 
pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 
Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
Katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos 
pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 
Bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un 
izdevumu posteņiem netiek piemērots; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu 
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 

 
3.3. Grāmatvedības vispārīgā poltika. 
Sabiedrība dokumentē un grāmatvedībā konsekventi ievēro grāmatvedības politiku. 
Grāmatvedības politika izvēlēta, ievērojot šādus nosacījumus: 
-grāmatvedības politika atbilst likumā noteiktajai prasībai, ka finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs 
priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un par 
naudas plūsmu. 
-grāmatvedības politika nav pretrunā ar grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošajiem, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem par attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu vai finanšu pārskata posteņu 
atspoguļošanu, uzskaiti un novērtēšanu. 
Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja: 
-ir mainījies normatīvais regulējums; 
-saistībā ar apstākļu maiņu līdzšinējās grāmatvedības politikas piemērošana vairs neatbilst likuma prasībai par 
patiesu un skaidru priekšstatu; 
-grāmatvedības politikas maiņa nodrošina ticamu un atbilstošāku informāciju par attiecīgo saimniecisko darījumu, 
faktu un notikumu vai apstākļu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas 
plūsmu. 
Pārskata gadā nav veiktas būtiskas izmaiņas grāmatvedības politikā, kā rezultātā finanšu pārskatu nav 
ietekmējušas izmaiņas grāmatvedības politikā. 
Grāmatvedības aplēse un tās maiņa. 
Sabiedrība veic grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļu  nolietojuma  summas  un  uzkrājumu  summas 
novērtēšanai,   un   citos   izdevumu   vai   ieņēmumu   veidu   summu   novērtēšanai,   kā   arī   citos    
gadījumos, kad šāda aplēse nepieciešama, lai novērtētu pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai 
bilancē iekļaujamas summas lielumu. Sabiedrība maina grāmatvedības aplēsi, ja turpmāku notikumu ietekmē 
mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējai aplēsei, vai ir iegūta jauna informācija. 
Kļūdu labojumi. 
Būtisku kļūdu, kas radusies un atklāta pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā, labo līdz gada 
pārskata parakstīšanas dienai, koriģējot attiecīgos finanšu pārskata posteņus. 
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Ja pārskata gadā vai gada pārskata sagatavošanas laikā atklāta iepriekšējos pārskata gados radusies būtiska 
kļūda, to labo šādi: 
-ciktāl tas iespējams, nosaka kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un 
tās kopējo ietekmi; 
-koriģē kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata gada 
sākumā; 
-ciktāl tas iespējams, koriģē pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. 
Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi. 
Iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma (piemēram, sniegta galvojuma) sakarā, nav 
iekļautas bilancē. 
Iespējamie aktīvi, kas varētu rasties konkrēta pagātnes sakarā, nav iekļauti bilancē. 
Finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana. 
No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju 
izdevumu (zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un 
finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu 
sabiedrības parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauti ieņēmumos tajā 
pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts. 
No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu 
finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norādīti bilances postenī "Nākamo periodu 
ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu 
palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem: 
-nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 
-nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu 
segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai); 
-ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīts arī saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību – Eiropas 
Savienības finansējums, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, 
izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, – 
pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saņemtajām summām. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādītās saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā 
finansiālā atbalsta summas tiek iekļautas attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos. 
Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie 
saimnieciskās darbības ieņēmumi" vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta 
būtībai. 

 

3.4. Ilgtermiņa ieguldījumi. 
3.4.1.Pamatlīdzekļi. 
Par pamatlīdzekļu objektu (turpmāk – pamatlīdzeklis) uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku 
lietu (turpmāk – lieta). 
Pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumi: 
-pamatlīdzekli atzīst tajā datumā, kurā tā ir pārņēmusi visus ar īpašuma tiesībām vai finanšu nomas līgumā 
paredzētajām tiesībām saistītos riskus un tiesības uz varbūtējiem ieguvumiem no attiecīgās lietas vai lietu 
kopuma, ja šajā datumā sabiedrībai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Nekustamā īpašuma 
objektu atzīst par pamatlīdzekli pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā; 
-ja tajā datumā, kurā sabiedrība ir kļuvusi par attiecīgās lietas vai lietu kopuma īpašnieci vai nomnieci saskaņā ar 
finanšu nomu, tai nav iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, sabiedrība pamatlīdzekli atzīst vēlāk – 
tajā datumā, kad tai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. 
Pamatlīdzekļi bilancē norādīti neto vērtībā, kura aprēķināta, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas 
uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa 
uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no datuma, kad pamatlīdzekli sāka  izmantot 
paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un 
visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās). 
Pamatlīdzekļi pieņemti grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai – iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai, vai īpašos gadījumos citai vērtībai, ko var ticami noteikt. 
Pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriāli norakstīti izdevumos tajā pārskata gadā, 
kurā tie izlietoti. Tādu pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski 
noraksta izdevumos. 
Pamatlīdzekļu sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
atbilstošu pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi. 
Ilgtermiņa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku iegādes izmaksas vai ražošanas 
pašizmaksu (turpmāk — sākotnējā vērtība), vai pārvērtēšanā noteikto vērtību (ja tāda ir) pakāpeniski samazina 
šim objektam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, no tās atskaitot vērtības samazinājuma korekcijas, kuras 
aprēķinātas, lai veiktu pakāpenisku šā objekta vērtības norakstīšanu (pamatlīdzekļu objektam — ikgadējo 
nolietojuma aprēķināšanu, nemateriālo ieguldījumu objektam — ikgadējo vērtības norakstīšanu) tam paredzētajā 
lietderīgās lietošanas laikā. 
Par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku pieņemts laikposms (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo 
pamatlīdzekli, ņemot vērā paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko nolietošanos, tehnisko novecošanos un 
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likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas ierobežojumus, vai kurā var sasniegt attiecīgo vienību. 
Pamatlīdzekļa nolietojamā vērtība noteikta, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļu 
sastāvdaļām ir atšķirīgi lietderīgās lietošanas laiki, tad katrai pamatlīdzekļa sastāvdaļai nolietojums aprēķināts 
atsevišķi. Pamatlīdzekļa nolietojums sākts aprēķināt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem 
mērķiem. Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un 
pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo 
nolietojumu neaprēķina. 

Pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas: 
-atsavināts (pārdots vai apmainīts, nodots finanšu nomā, ziedots  vai  dāvināts,  ieguldīts  citas  
kapitālsabiedrības kapitālā); 
-likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas  nākotnē  vairs  netiek  gaidīti  saimnieciskie  labumi  (arī  
zādzības vai avārijas rezultātā). 

 
 

Nemateriālie ieguldījumi 
Citi nemateriālie 

ieguldījumi 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada 

sākumā 2 924 

Vērtības palielinājumi 285 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada 

beigās 3 209 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā   2 455 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,    241 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās   2 696  

 
 
 

Pamatlīdzekļi 
Zemes

 
gabali 

 
 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada 

 
 

 
Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

nomātos 

pamatlīdzekļos 

 
 
 
 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs 

 

 
Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksa
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laufmaf a gramawedibas bircjs

NEATKARIGU REVTDENTU ZIIyOJUMS

SIA "LIEPfuAS LAWIESU EIEDRIBAS NAMS" dAIibN|CKAM

M0su atzinums par finanSu pdrskatu

Esam veikusi SIA "LIEpfuAS LATVIESU BIEDRIBAS NAMS" ('sabiedriba') pievienotajA gada parskata ietverta finansu parskata no 5.

lidz 11. lapai reviziju. Pievienotais finan5u parskats ietver:
-bilanci 2017. gada 31. decembri,
-peJ4as vai zaudEjumu aprelinu par gadu, kas nosledzas 2077. gada 31. decembrl, ka ari
-finanSu parskata pielikumu, kas letver nozimigu gramatvedibas uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojoSu informaciju.

Musuprat, pievienotais finaniu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par SIA "LIEPfuAS LATVIESU BIEDRIBAS NAMS"

finansialo stavokli 20L7. gada 31. decembri un par t6s darbibas finan5u rezult6tiem gada, kas nosl6dz5s 2077. gada 31. decembri,

saskane ar Lawijas Republikas Gada p6rskatu un konsolideto gada p6rskatu likumu ("Gada parskatu un konsolideto gada parskatu

likumsJ.

Atzinuma pamatojums
Atbilstoii Latvijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam ("Revizijas pakalpojumu likums') mes veicdm reviziju saskala ar
Laivijas Republik6 atzitiem starptautiskajiem revizijas standartiem (turpmdk- SRS). M0su pienakumi, kas noteikti Sajos standartos, ir
turpmdk aprakstiti musu zinojuma sadaJa Revidenta atbildlba par finan5u p5rskata reviziju.
Mes esam neatkarigi no Sabiedribas saskana ar Starptautisk6s Grdmatveiu etikas standaftu padomes izstradat5 Profesionalu
gramatveiu Etikas kodeksa (SGESP kodekss) prasibam un Revizijas pakalpojumu likuma iekJautajam neatkaribas prasibam, kas ir
piemErojamas musu veiktajai finanSu parskata revizijai LaWijas RepublikE. Mes esam ieverojuSi ari SGESP kodeksa un Revizijas
pakalpojumu likum6 noteiktos parejos profesion6lSs etikas principus un objektivitEtes praslbas.

MEs uzskatam, ka musu ieg0tie revizijas pierad-rjumi dod pietiekamu un atbilstoSu pamatojumu m0su atzinumam.

Zi4o5ana par citu informEciju
Par citu inform6ciju atbild Sabiedribas vadiba. Citu informaciju veido:
-Vadibas zilojums, kas ietvefts pievienotE gada parskata 4.lapa;
-informacija par Sabiedribu, kas sniegta pievienota gada pdrskata 3. Lapa.

M0su atzinums par finan5u parskaiu neattiecas uz gada parskata ietverto citu informdciju, un mEs nesniedzam par to nekdda veida
apliecinajumu, iznemot to kE noradits musu zinojuma sadaJa- Citas ziloSanas prasibas saskana ar Latvijas Republikas tiesibu aktu
praslbam.
Saistibd ar finan5u parskata reviziju m0su pienakums ir iepazities ar citu inform5ciju un, to darot, izv6rtEt, vai 5i cita informEcija
b0tiski neat5[iras no finanSu parskata inform6cijas vai no m0su zindSanEm, kuras mEs ieguvam revizijas gaita, un vai te nesatur cita
veida b0tiskas neatbilstibas.
Ja, balstoties uz veikto darbu un rlemot vera revizijas laik5 g[t5s zinas un izpratni par Sabiedribu un t6s darbibas vidi, mes secin6m,
ka cita informacija ir b0tiskas neatbilstibas, m0su pien6kums ir zinot par Sadiem apstakliem. M0su uzmanibas loka nav n5ku5i

apstakJi, par kuriem butu jazilo.

Citas zi4oSanas prasibas saskapE ar Latvijas Republikas tiesibu aktu prasibdm
Papildus tam, saskala ar Revizijas pakalpojumu likumu mUsu pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadibas zinojums ir sagatavots
saskan5 ar tE sagatavoSanu reglamentEjo5a normativa akta, Gada pErskatu un konsolideto gada p-rskatu likuma, prasib-m.
Pamatojoties vienigi uz m0su revlzijas ieNaros veiktajam proced0rEm, m[suprat:
-Vadibas zilojuma par pdrskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u p6rskats, sniegt5 informacija atbilst finan5u parskatam, un
-Vadibas zinojums ir sagatavots saskala ar Gada pdrskatu un konsolideto gada parskatu likuma prasTbEm.

Vadibas un personu, kur6m uzticEta Sabiedribas pErraudziba, atbildiba par finanSu pErskatu
Vadiba ir atbildiga par ta-da finan5u parskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekSstatu, sagatavo5anu saskana ar Gada parskatu un

konsolideto gada parskatu likumu, ka ari par t6das iek5Ej5s kontroles sistemas uzturE5anu, k6da saskaqa ar vadibas viedokli ir

nepiecieSama, lai bOtu iespEjams sagatavot finanSu parskatu, kas nesatur ne krapSanas, ne kJ0das deJ izraisitas b[tiskas
neatbilstibas.
Sagatavojot finan5u parskatu, vadibas pienakums ir izvErtEt Sabiedribas speju turpin6t darbibu, pec nepiecieSamibas sniedzot
informaciju par apstakliem, kas saistiti ar Sabiedritas speju turpinat darbibu un darbTbas turpinS5anas principa piemero5anu, ja

vien vadiba nepldno Sabiedribas likvidaciju vai tas darLiibas izbeigSanu, vai ari tai nav citas realas alternativas ka Sabiedribas
likvidacija vai darbibas izbeigSana.
Personas, kuram uzticeta Sabiedribas parraudziba, ir atbildigas par Sabiedribas finanSu parskata sagatavoSanas procesa uzraudzibu.

Revidenta atbildiba par finaniu pErskata reviziju
MUsu m6rt<is ir iegut pietiekamu parliecibu par to, ka finanSu pdrskats kopuma nesatur kJ0das vai kr6p5anas dCJ izraisitas butiskas

neatbilstibas, un sniegt revidentu zirlojumu, kurE izteikts atzinums. Pietiekama parlieciba ir augsta lime4a parlieciba, bet ta

negarant6, ka revizija, kas veikta saskana ar SRS, vienmer tiks atklata b0tiska neatbilstiba, ja tada pastdv. Neatbilstibas var rasties

kraplanas vai kludas d6j, un tas ir uzskat6mas par butiskam, ja var pamatoti uzskatit, ka t5s katra atseviS(i vai visas kopa varetu

ietekmEt saimnieciskos lEmumus, ko lietotdji pieltem, balstoties uz 5o finaniu p6rskatu.

Veicot reviziju saskana ar SRS, visa revizijas procesa gaitA mes izdardm profesionalus spriedumus un saglabajam profesionalo

skepticismu. MEs ari:
-identific€jam un izvErtejam riskus, ka finan5u pdrskata varEtu bOt kr5p5anas vai kJudas deJ izraisit6s b[tiskas neatbilstibas,

izstr6dEjam un veicam revizijas proced0ras 5o risku mazinE5anai, ka ari ieg0stam revizijas pier5dijumus, kas sniedz pietiekamu un

atbilsto5u pamatojumu m6su atzinumam. Risks, ka netiks atklatas butiskas neatbilstibas kr5p5anas dEl, ir augstAks neka risks, ka

netiks atklStas kJUdas izraisTtas neatbilstibas, jo krEp5ana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltosanu, informacijas

neuzradi5anu ar nodomu, informdcijas nepatiesu atspoguloSanu vai iekS€jas kontroles pSrkapumus;
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-jegUstam izpratni par iekSEjo kontroli, kas ir butiska revTzijas veik5anai, lai izstrddatu konkretajiem apstEkJiem atbilstoSas revizijas

procedgras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedribas iek5Ejds kontroles efektivitati;
lizvErtejam pielietoto gramatvedibas politiku atbilstibu un grAmatvedibas aple5u un attiecigEs vadibas uzradTtds inform6cijas

pamatotibu;
lizdaram secinAjumu par vadibas piemerot6 darbibas turpinaSanas principa atbilsUbu, un, pamatojoties uz ieg[tajiem revizijas

pierddijumiem, par to, vai pastav bUtiska nenoteiktiba attieciba uz notikumiem vai apstakJiem, kas var radit nozimigas Saubas par

Sabiediibas spEju turpinat darbibu. Ja m€s secinam, ka butiska nenoteiktiba pastdv, revidentu zilojumd tiek versta uzmaniba uz

finan$u parskati sniegto informaciju par Siem apstakliem, vai, ja Sdda informacija nav sniegta, mes sniedzam modificetu atzinumu.

MUsu secinajumi ir pJmatoti ar revlzijas pierad-rjumiem, kas iegOti lidz revidentu zi4ojuma datumam. TomEr n5kotnes notikumu vai

apstakJu ietekme Sabiedriba savu darbibu var p6rtraukt;
-izvert6jam vispar6ju finanju pdrskata struktfiru un saturu, ieskaitot atklato informaciju un skaidrojumus pielikuma, un to, vai

finanSu p6rskats patiesi atspoguJo parskata pamata esoSos dar-tjumus un notikumus.

MCs sazinamies ar persondm, kurEm uzticeta Sabiedribas parraudziba, un, cita starpS, sniedzam informaciju par plSnoto revizijas

apjomu un laiku, kd ari par svarigiem revizijas novErojumiem, tajd skaitd par b0tiskiem iek5Ejds kontroles tr0kumiem, kadus mes

identificejam revizijas laik6.

Janis Laufmanis
SIA "1.G.8." LZRA licence Nr.133 loceklis
ZverinEt:s revidents LZRA Nr. 132

Adrese: Gustava Zemgala gatve
Datums: 2018.gada 15.marts
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