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Vispārīga informācija 
 

Sabiedrības nosaukums Jaunmoku pils 

  

Juridiskā forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums  40003665610 
 

Juridiskā adrese Jaunmoku pils, Tumes pagasts, 
Tukuma novads, Latvija, LV-3139 

 
Dalībnieks 

 
AS “Latvijas valsts meži” (100%) 
Vaiņodes iela 1, 
Rīga, Latvija, LV-1004 

  

  

Valdes locekle Gunta Laursone, Valdes locekle ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību 
atsevišķi 

 

  
Finanšu gads 2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 31. decembris 
  

Revidenti Iveta Vimba 
LR zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr.153 

SIA „Ernst & Young Baltic” 
Muitas iela 1a, Rīga 
Latvija, LV – 1010 
Licence Nr.17 
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Vadības ziņojums 
 

Darbības veids 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunmoku pils” ir AS „Latvijas valsts meži” meitas sabiedrība (100%), kas dibināta 
2004.gada februārī. Sabiedrības pamatdarbība ir kultūrvēsturiskā kompleksa apsaimniekošana un muzeja darbība. Kā otrs 
saimnieciskās darbības virziens ir viesmīlības pakalpojumu sniegšana - viesnīcas serviss, telpu nomas pakalpojumi 
semināriem un svinībām, ēdināšanas serviss. 
 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

2017.gads ir četrpadsmitais Sabiedrības saimnieciskās darbības gads. Pārskata periodā ir veikta regulāra Jaunmoku pils 
kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana, nodrošinot kompleksa sabiedrisko pieejamību.  

2017.gada neto apgrozījums no pamatdarbības ir samazinājies. Būtiskākais neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar 
Sabiedrības sniegto viesmīlības pakalpojumu apjoma samazinājumu, kas radījis šo pakalpojumu realizācijas apjoma kritumu 
par 23%. Savukārt pārskata periodā pieprasījums pēc muzeja pakalpojumiem ir saglabājies iepriekšējā līmenī. Sabiedrība 
2017.gada pārskata gadu ir noslēgusi ar 93 501 EUR peļņu. Sabiedrības vadība piedāvā novirzīt 2017.pārskata gada peļņu 
iepriekšējo gadu zaudējumi segšanai. 

Pārskata periodā veikti darbi, kas uzlabo un atjauno vēsturisko infrastruktūru, vajadzības gadījumā un pieļaujamās robežās to 
modernizējot, funkcionalitātes uzlabošanas nolūkā ar mērķi nodrošināt sabiedriskās pieejamības kvalitāti.  

Realizēts projekts “Jaunmoku pils teritorijas labiekārtošanas darbi III. kārta” Pārskata periodā tika veiktas investīcijas 
kultūrvēsturiskā objekta pils ēkas logu nomaiņai, pils telpu remontu veikšanai, kā arī atjaunota pils ēkas verandas ieejas durvis 
un logi. 

Veikta Jaunmoku pils kompleksa ēku tehniskā apsekošana un apkopoti rezultāti par kompleksa tehnisko stāvokli ar ieteikumiem 
konstatēto defektu novēršanai noteiktos termiņos. Izstrādāts darba plāns, atspoguļojot veicamos uzdevumus laika grafikā laika 
posmā no 2017. -2020.gadam. 

Realizēta muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” 2.kārtas izveide.  
 

Pētniecības un Sabiedrības attīstības pasākumi 

Ir veikts darbs pie SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģijas realizēšanas 2018.- 2020.gadiem, kas apstiprināts dalībnieku 
sapulcē 25.04.2017.g., kā arī realizēts šī perioda mārketinga pasākumu plāns.  

Sabiedrība veic izpēti starp līdzīga rakstura uzņēmumiem reģionā un Latvijā, kas ir iecienītas tūristu un pasākumu 
organizēšanas vietas. Pilnveidojam klientu piesaistes iespējas Sabiedrībā, aktualizējam cenu atbilstību un veicam pakalpojumu 
pašizmaksas analīzi, izvērtējam pakalpojuma kvalitāti, veicam jaunu pakalpojuma veidu piedāvājumu izstrādi ikdienai un 
svētkiem. 

Aktivizētas iespējas pārdot Sabiedrības pakalpojumus dažādos interneta portālos, izmantojam izveidoto klientu datu bāzi 
aktuālo piedāvājumu izsūtīšanai. 

Liela vērība tika veltīta jaunu komunikācijas un saziņas veidu apguvei, kā arī esošo uzlabošanai, modernizēšanai, lai sasniegtu 
esošo un potenciālo klientu. Piedalījāmies Latvijā organizētās izstādēs, lai reklamētu Sabiedrības pakalpojumus. 

2017.gadā Jaunmoku pils kompleksa viesnīcai  iegūts “Zaļās atslēgas” sertifikāts. Turpinās darbs un veikti dažādi pasākumi 
un ieguldījumi, lai sagatavotu kompleksa viesnīcu “Zaļās atslēgas” sertifikāta atkārtotai sertifikācijai 2018.g.pavasarī. 
 

Finanšu riska vadība 

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi, 
pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrība šajā atskaites periodā nesniedz pakalpojumus uz pēcapmaksu. Pircēju un pasūtītāju 
parādi ir uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu 
kredīta vēsturi.  

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai 
noteiktos termiņos. 
 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām 
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma sagatavošanai Sabiedrības darbība noritējusi ierastajā 
saimnieciskās un finanšu darbības ritmā. Izmaiņas vai pārkārtojumi nav notikuši.  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Nākotnes perspektīva 
2018. gadā vadība paredz uzturēt savus darbības apjomus iepriekšējā līmenī, strādāt pie darbaspēka resursu efektivitātes 
paaugstināšanas. Turpinām realizēt SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģiju 2018.- 2020.gadiem. Sagatavoti priekšlikumi 
vidēja termiņa stratēģijas izmaiņām, iekļaujot kompleksa tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātu ieviešanu un defektu 
novēršanu. 
 

 
 
 

 

Gunta Laursone  
Valdes locekle  

 

2018. gada  19.martā 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 

Piezīme 2017 2016

EUR EUR

Neto apgrozījums 3 718 396                  756 046                  

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 

iegādes izmaksas
4

(561 089)                 (644 078)                 

Bruto peļņa vai zaudējumi 157 307               111 968               

Pārdošanas izmaksas 5 (3 642)                     (4 182)                     

Administrācijas izmaksas 6 (120 246)                 (103 717)                 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 6 107                      10 295                    

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (519)                        (14 930)                   

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 39 007                 (566)                    

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 9 (7 693)                     -

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 31 314                 (566)                    

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām 9 62 187                    (2 967)                     

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 93 501           (3 533)            
 

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

 
 

 

Gunta Laursone  
Valdes locekle  

 
 
 

Diāna Birzniece 
Grāmatvedes p.i. 

 

2018. gada  19.martā 
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Bilance 
 

AKTĪVS
Piezīme 31.12.2017. 31.12.2016.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 11 1 119                   2 129                   

KOPĀ 1 119                   2 129                   

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi: 
     ●  zemesgabali, ēkas un inženierbūves 12 1 161 334            1 157 280            

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 12 31 326                 41 964                 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 12 139 026               134 767               

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 12 2 990                   3 667                   

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 12 -                          4 792                   

KOPĀ 1 334 676            1 342 470            

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1 335 795            1 344 599            

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 13 12 457                 10 223                 

KOPĀ 12 457                 10 223                 

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 232                      359                      

Radniecīgo sabiedrību parādi 422                      417                      

Citi debitori 14 5 492                   11 366                 

Nākamo periodu izmaksas 15 1 781                   4 515                   

Uzkrātie ieņēmumi -                          503                      

KOPĀ 7 927                   17 160                 

Nauda 16 72 150                 34 863                 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 92 534                 62 246                 

KOPĀ AKTĪVS 1 428 329      1 406 845      

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 

 
 

 

Gunta Laursone  
Valdes locekle  

 
 
 

Diāna Birzniece 
Grāmatvedes p.i. 

 

 

2018. gada  19.martā 
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Bilance 
 

      PASĪVS            
Piezīme 31.12.2017. 31.12.2016.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR

Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 1 620 936           1 620 936           

Rezerves:

Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi (396 007)             (392 474)             

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 93 501                (3 533)                 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 1 318 430           1 224 929           

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Atliktā nodokļa saistības 9 -                          62 187                

KOPĀ -                          62 187                

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 18 9 185                  7 120                  

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 12 850                9 074                  

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 19 36 117                51 374                

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 20 14 266                13 559                

Pārējie kreditori 21 13 133                14 522                

Uzkrātās saistības 22 24 348                24 080                

KOPĀ 109 899              119 729              

KOPĀ  KREDITORI 109 899              181 916              

KOPĀ PASĪVS 1 428 329      1 406 845      
 

 
Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
 
 

 

Gunta Laursone  
Valdes locekle  

  
 
 

Diāna Birzniece 
Grāmatvedes p.i. 

 

 

2018. gada  19.martā   
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Finanšu pārskata pielikums 

 Vispārīga informācija par Sabiedrību 

SIA „Jaunmoku pils” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 16.februārī. Sabiedrības 
juridiskā adrese ir Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139. Sabiedrības mātes uzņēmums ir AS “Latvijas valsts meži”. 
Sabiedrība nodarbojas galvenokārt ar viesnīcas, ēdināšanas, pasākumu organizēšanas un muzeja pakalpojumiem.  

 Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

SIA „Jaunmoku pils” finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lieto eiro (EUR). 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.  

Saskaņā ar likumā noteiktajiem kritērijiem Sabiedrība tiek klasificēta kā maza Sabiedrība. 

Likums paredz papildu atvieglojumus mazām un vidējām sabiedrībām finanšu pārskata sagatavošanā, bet vienlaikus arī nosaka, ka finanšu 

pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidējas un lielas 

sabiedrības gada pārskatam – arī par naudas plūsmu.  

Lai uzlabotu sagatavotā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances salīdzināmību, atsevišķi 2016.gada peļņas vai zaudējumu aprēķina un 

bilances posteņi ir pārklasificēti. 

Sabiedrības darbības turpināšana 

Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. Kā izklāstīts iepriekš, lai arī 2017.gadu 
Sabiedrība noslēgusi ar peļņu pirms nodokļiem 39 008 EUR apmērā tomēr 2017.gada 31.decembrī tās īstermiņa saistības pārsniedz 
Sabiedrības īstermiņa aktīvus par 17 365 EUR. Sabiedrības darbības turpināšana ir atkarīga no sava vienīgā dalībnieka AS „Latvijas  valsts 
meži” finansējuma Jaunmoku pils vēsturiskā objekta saglabāšanai un uzturēšanai. Šie apstākļi var radīt neskaidrības, kas var l ikt apšaubīt 
Sabiedrības spēju turpināt savu darbību arī nākotnē un iespēju realizēt savus aktīvus un nokārtot savas saistības parastā uzņēmējdarbības 
gaitā. 

Sabiedrība ir saņēmusi sava vienīgā dalībnieka AS „Latvijas valsts meži” 2018.gada 20. martā sniegtu apliecinājumu par finansiāla atbalsta 

sniegšanu tādā apmērā, lai Sabiedrība spētu turpināt darbību vienu gadu ilgā laika periodā no finanšu pārskata datuma. 

Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās savu darbību arī nākotnē. Šī pieņēmuma īstenošanās iespējama ar 

nosacījumu, ka Sabiedrība turpinās saņemt sava mātes uzņēmuma finansiālo atbalstu un spēs realizēt savus aktīvus un nokārtot savas 

saistības parastās uzņēmējdarbības gaitā.  

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. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi darījumi ārvalstu 
valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi 
un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa pārskata gada 
pēdējā dienā. 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. 

Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Ja 
kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība 
tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances 
vērtība pārsniedz to atgūstamo summu. 
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2.   Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums netiek aprēķināts. 
Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi: 

Ēkas - 20 gados 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces - 5 - 15 gados 

Pārējie pamatlīdzekļi - 5 gados 

 
Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā. Katrai 
pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojums jāaprēķina 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. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek 
diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva 
vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta 
atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai ja no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi 
nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko 
aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā pamatlīdzekļi. Šo aktīvu nolietojums tiek 
aprēķināts visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst 
celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti 
un nodoti ekspluatācijā.  

Pārējie finanšu aktīvi  

Finanšu aktīvi ir klasificēti kā ieguldījumi, kurus Sabiedrība sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, ieguldījumi, kuri pēc definīcijas ir aizdevumi un debitoru parādi, līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi un pārdošanai pieejamie 
ieguldījumi, kā nepieciešams. Sākotnēji atzīstot finanšu aktīvus, tie tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījuma 
izmaksas, ja attiecīgie ieguldījumi peļņā vai zaudējumos nav uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas Sabiedrība nosaka 
tās finanšu aktīvu klasifikāciju un, ja tas pieļaujams un ir atbilstoši, pārskata šo klasifikāciju katra finanšu gada beigās. 

Parastu finanšu aktīvu iegādi vai pārdošanu atzīst un to atzīšanu pārtrauc darījuma dienā, proti, dienā, kad Sabiedrība apņemas iegādāties 
attiecīgo aktīvu. Parasta finanšu aktīvu iegāde vai pārdošana ir tāda finanšu aktīvu iegāde vai pārdošana, kas prasa aktīvu piegādi tādā 
laika periodā, kas noteikts tirgū spēkā esošos regulējumos vai konvencijās. 

Aizdevumi un debitoru parādi 

Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri netiek kotēti aktīvajā tirgū. Šādi 
aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā pašizmaksā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Peļņa un zaudējumi tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī amortizācijas procesā. 

Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. 

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: 

- izejvielas tiek uzskaitītas atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO); 

- gatavie un nepabeigtie ražojumi tiek uzskaitīti to tiešajās materiālu un darbaspēka izmaksās, pieskaitot ražošanas vispārējo izmaksu daļu, 
pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālu jaudu, bet neņemot vērā aizņēmumu izmaksas. 

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. 
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2.   Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos 
uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad 
to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.  

Nauda 

Naudu veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 

Uzkrājumi  

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. Gadījumā, ja būtiska ietekme ir naudas laika vērtībai, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot 
paredzamo nākotnes naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū un 
riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana laika gaitā tiek atzīta kā 
aizņēmumu izmaksas.  

Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav 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. 

Ieņēmumu atzīšana 

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 tālāk minētie 
nosacījumi. 

Preču pārdošana 

Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un atlīdzības. 

Pakalpojumu sniegšana  

Sabiedrība sniedz galvenokārt viesnīcas, ēdināšanas, pasākumu organizēšanas un muzeja pakalpojumus. Ieņēmumi no pakalpojumiem 
tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.  

Ieņēmumi no viesnīcu, ēdināšanas, pasākumu organizēšanas un muzeja 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. 

Ienākuma nodokļi 

 

Ienākuma nodokļus veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma un atliktais ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts, piemērojot likumā spēkā esošo 15% nodokļa likmi.   

 
Sakot ar 2018. gada 1. janvāri saskaņā ar Latvijas Republikas  “Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma” izmaiņām juridiskām personām 
nebūs jāmaksā ienākuma nodoklis par gūto peļņu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiks  maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto 
peļņu. Tādējādi tekošā un atliktā nodokļa aktīvi un saistības tiek novērtētas, izmantojot nodokļu likmi, kas piemērojama nesadalītajai peļņai. 
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiks piemērota 20 procentu nodokļu likme no bruto summas jeb 20/80 
no neto izmaksām. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā 
pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās 
pārskata gada ietvaros. 
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2.   Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 
 

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības 
 
Līdz 2017. gada 31. decembrim, ņemot vērā, ka Sabiedrība ir tāda koncerna meitas sabiedrība, kuras mātes sabiedrības prasība ir posteņu 
atzīšanai, novērtēšanai, norādīšanai finanšu pārskatā un paskaidrojošas informācijas sniegšanai par šiem posteņiem izmantot 
Starptautiskos Grāmatvedības standartus, Sabiedrība izvēlējās piemērot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13. panta 
piektās daļas 2.punktu un atzina un novērtēja atliktā nodokļa aktīvus un atliktā nodokļa saistības, kā arī sniedz paskaidrojošo informāciju 
posteņos "Atliktā nodokļa aktīvi", "Atliktā nodokļa saistības" un "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību 
atlikumu  izmaiņām" saskaņā ar Starptautisko Grāmatvedības standartu Nr. 12 “Ienākuma nodokļi”. Atliktais nodoklis tika aprēķināts, 
piemērojot saistību metodi visām pagaidu starpībām starp aktīvu un saistību vērtībām, kas tika izmantotas nodokļu aprēķiniem, un to vērtību 
grāmatvedības uzskaitē. Lai noteiktu atliktā nodokļa aktīvu un saistību apjomu, tika izmantotas nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, 
kad attiecīgais aktīvs tiktu izmantots vai saistība nokārtota, pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm. 
 
Saskaņā ar Latvijas Republikās normatīvo aktu izmaiņām, kas stājas spēkā no 2018.gada 1.janvāra,  2017. gadā atlikta nodokļa aktīvs un 
saistības netiek atzītas. Attiecīgi atliktā nodokļa saistības, kas aprēķinātas un atzīti iepriekšējos pārskata periodos, 2017. gada pārskatā ir 
reversēti tekošā gada peļņas  vai zaudējumu aprēķinā; kā to nosaka Starptautiskais Grāmatvedības Standarts, izmaiņas nodokļu 
likumdošanā ir atspoguļojamas finanšu pārskatā tajā periodā, kurā šīs izmaiņas tika pieņemtas. 

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli 
bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu 
pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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 Neto apgrozījums 

No pamatdarbības   2017 2016 

Ieņēmumi no AS „Latvijas valsts meži” par muzeja un parka uzturēšanu  453 482 440 274 

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas 160 973 158 657 

Ieņēmumi no gatavās produkcijas un materiālu pārdošanas 103 941 157 115 

KOPĀ: 718 396 756 046 

 

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

 2017 2016 

Darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un riska nodeva 249 243 262 849 

Materiālu izmaksas 105 350 147 604 

Pamatlīdzekļu nolietojums 148 737 142 119 

Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 57 759 91 506 

KOPĀ: 561 089 644 078 

 

 Pārdošanas izmaksas 
 2017 2016 

Pārējās pārdošanas izmaksas 3 642 4 182 

KOPĀ: 3 642 4 182 

 

 Administrācijas izmaksas 
 2017 2016 

Darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un riska nodeva 106 434 94 327 

Pārējās administrācijas izmaksas 13 812 9 390 

KOPĀ: 120 246 103 717 

 

 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
  2017 2016 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 107 10 295 

KOPĀ: 6 107 10 295 

 

 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  
 2017 2016 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 519 14 930 

KOPĀ: 519 14 930 
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 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 2017 2016 

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (7 693) - 

Atliktā nodokļa izmaiņas 1 965 (2 967) 

Atliktā nodokļa reversēšana 60 222 - 

 Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotais uzņēmumu ienākuma 
nodoklis: 54 494 (2 967) 

 
   

Atliktais nodoklis: 
 

 
Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

31.12.2017. 31.12.2016. 2017 2016 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     

Paātrinātais nolietojums nodokļu vajadzībām 60 222 62 187 1 965 (846) 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 60 222 62 187 1 965 (846) 

     

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs     

Uzkrātās atvaļinājuma saistības - - - (2 121) 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs - - - (2 121) 

Neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 60 222 62 187 1 965 (2 967) 

Atliktā nodokļa reversēšana* 60 222 - 60 222 - 

Kopā - 62 187 62 187 (2 967) 

 
 
*Atliktā nodokļa saistības reversētas peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2017.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu 
izmaiņām, kuras stājās spēkā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. 
 
Saskaņā ar „Uzņēmuma ienākuma nodokļa” likumu nodokļa maksātājs, kura uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā 2017. gada 
31.decembrī ir uzrādīti zaudējumi, var samazināt pārskata gadā par dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par summu, kas 
aprēķināta 15 procentu apmērā no kopējās nesegto zaudējumu summas. Ja šī summa pārskata gadā netiek izmantota vai tiek izmantota 
tikai daļēji, atlikušo summu (nodokļa summu par nesegtajiem zaudējumiem) var attiecināt uz uzņēmumu ienākuma nodokli, kas nākamajos 
četros pārskata gados aprēķināts par dividendēm, katru gadu attiecīgi samazinot atlikušo summu (nodokļa summu par nesegtajiem 
zaudējumiem) par iepriekš izmantoto atlaides apmēru. 
 
Faktiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinājums ar teorētiski aprēķināto: 

 2017 2016 

Peļņa pirms nodokļiem 39 008 (566) 

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - 15% 5 851 (85) 

Pastāvīgās atšķirības:   

Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas 467 540 

Soda naudas 50 56 

Pārējās patstāvīgās atšķirības (640) 2 456 

Atliktais nodoklis   

   Pārskata gada faktiskais uzņēmumu ienākuma nodoklis:  5 278 2 967 

Atliktā nodokļa reversēšana (60 222) - 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotais uzņēmumu ienākuma 
nodoklis: (54 494) 2 967 
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 Personāla izmaksas un darbinieku skaits 
 2017 2016 

Atlīdzība par darbu 334 807 290 340 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 66 125 67 924 

KOPĀ: 400 932 358 264 

 
 2017 2016 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 32 32 

KOPĀ: 32 32 

 
 

 Nemateriālie ieguldījumi  
Koncesijas, patenti, 

licences, precu zīmes 

un tamlīdzīgas 

tiesības

KOPĀ

2015. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 4 280                            4 280                           

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (4 280)                          (4 280)                          

Bilances vērtība 31. decembrī -                                   -                                   

2016. gads

Bilances vērtība 1. janvārī -                                   -                                   

Iegāde 2 887                            2 887                           

Amortizācija (758)                             (758)                             

Vērtības samazinājums -                                   -                                   

Bilances vērtība 31. decembrī 2 129                            2 129                           

2016. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 7 167                            7 167                           

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (5 038)                          (5 038)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 2 129                            2 129                           

2017. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 2 129                            2 129                           

Iegāde -                                   

Amortizācija (1 010)                          (1 010)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 1 119                            1 119                           

2017. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 7 167                            7 167                           

Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (6 048)                          (6 048)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 1 119                            1 119                           
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 Pamatlīdzekļi  

Zeme
Ēkas un 

būves

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

ierīces

Pārējie 

pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu 

izveidošana 

un nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas

Avansa 

maksājumi par 

pamatlīdzekļiem

KOPĀ

2015. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 13 944 2 072 278    151 829           263 534        20679 -                         2 522 264    

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums -               (927 159)      (95 811)            (170 256)       -                     -                         (1 193 226)   

Bilances vērtība 31. decembrī 13 944     1 145 119    56 018             93 278          20 679           -                         1 329 038    

2016. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 13 944 1 145 119    56 018             93 278          20 679           -                         1 329 038    

Iegāde -               - - - 86 984           68 492               155 476       

Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā 

vertība -               (1 366)          (848)                 (3 785)           -                     -                         (5 999)          

Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātāis 

nolietojums -               1 366           848                  3 102            -                     -                         5 316           

Pārklasifikācija -               104 223       358                  63 115          (103 996)        (63 700)              -                   

Nolietojums -               (106 006)      (14 412)            (20 943)         -                     -                         (141 361)      

Bilances vērtība 31. decembrī 13 944     1 143 336    41 964             134 767        3 667             4 792                 1 342 470    

2016. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 13 944     2 175 135    151 339           322 864        3 667             4 792                 2 671 741    

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums -               (1 031 799)   (109 376)          (188 097)       -                     -                         (1 329 271)   

Bilances vērtība 31. decembrī 13 944     1 143 336    41 964             134 767        3 667             4 792                 1 342 470    

2017. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 13 944 1 143 336    41 964             134 767        3 667             4 792                 1 342 470    

Iegāde -               - - 20 360          89 109           30 464               139 933       

Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā 

vertība -               -                   -                       (1 666)           -                     -                         (1 666)          

Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātāis 

nolietojums -               -                   -                       1 666            -                     -                         1 666           

Pārklasifikācija -               114 187       -                       10 855          (89 786)          (35 256)              -                   

Nolietojums -               (110 133)      (10 638)            (26 956)         -                     -                         (147 727)      

Bilances vērtība 31. decembrī 13 944     1 147 390    31 326             139 026        2 990             -                         1 334 676    

2017. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 13 944     2 289 322    151 339           352 413        2 990             -                         2 810 008    

Uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums -               (1 141 932)   (120 014)          (213 387)       -                     -                         (1 475 332)   

Bilances vērtība 31. decembrī 13 944     1 147 390    31 326             139 026        2 990             -                         1 334 676      
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 Krājumi  
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (pašizmaksa) 5 460 5 027 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai (pašizmaksa) 6 928 5 109 

Avansa maksājumi par krājumiem 69 87 

KOPĀ: 12 457 10 223 

 

 Citi debitori  
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Avansi darbiniekiem 375 350 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa (skatīt 20. piezīmi “Nodokļi un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas”) 

4 807 9 376 

Citi debitori 310 1 640 

KOPĀ: 5 492 11 366 

 

 Nākamo periodu izmaksas 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Apdrošināšana 400 3 651 

Pārējie izdevumi 1 381 864 

KOPĀ: 1 781 4 515 

 
 

 Nauda 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Nauda bankā un kasē 72 150 34 863 

KOPĀ: 72 150 34 863 

 
 

 Daļu kapitāls  
 
Uzņēmuma reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls ir 1 620 936 EUR, un to veido 1 620 936 daļas. Vienas daļas nominālvērtība ir 
1,00 EUR. 

 

 No pircējiem saņemtie avansi 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Pārējie saņemtie avansi 9 185 7 120 

KOPĀ: 9 185 7 120 

 

 Parādi radniecīgajām sabiedrībām 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Mātes uzņēmuma AS “Latvijas valsts meži” izsniegtā aizdevuma procentu nesamaksātā 
summa 36 114 51 374 

Parāds par preču piegādi  3 - 

KOPĀ: 36 117 51 374 
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 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 432 7 365 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 352 3 961 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (4 807) (9 376) 

Pievienotās vērtības nodoklis 2 997 1 725 

Uzņēmējdarbības riska nodeva (8) 10 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 348 406 

Dabas resursu nodoklis 137 92 

KOPĀ: 9 451 4 183 

Kopā prasības (iekļauts postenī “Citi debitori”) (4 815) (9 376) 

Kopā saistības 14 266 13 559 

 

 Pārējie kreditori 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Atlīdzība par darbu 11 961 14 522 

Pārējie kreditoru parādi 1 172 - 

KOPĀ: 13 133 14 522 

 

 Uzkrātās saistības 
 31.12.2017. 31.12.2016. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 15 698 14 884 

Citas uzkrātās saistības 8 650 9 196 

KOPĀ: 24 348 24 080 

 

 

 Notikumi pēc bilances datuma  

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā 
šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 

 
 
 

 
 

 

Gunta Laursone  
Valdes locekle  

 
 
 

Diāna Birzniece 
Grāmatvedes p.i. 

 

2018. gada  19.martā 

 



 
 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 

 


