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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003005137
Gada pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

Vadības ziņojums
Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" (turpmāk – Sabiedrība) ir
nacionālā sporta bāze. Sabiedrības 100% kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija. Pamatkapitāls ir 10 840 900 EUR (desmit miljoni astoņi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti
euro, 00 centi).
Sabiedrības misija ir nodrošināt Latvijas un Siguldas starptautisko atpazīstamību, radot priekšnosacījumus
izcilu sportisko rezultātu sasniegšanai sacensībās un treniņprocesā.
Sabiedrības pamatdarbība ir Starptautisku un Latvijas sacensību un treniņu organizēšana kamaniņu sportā,
bobslejā un skeletonā. Kā līdz šim, arī pārskata periodā tika nodrošināta iespēja aizvadīt treniņus Latvijas
sportistiem un citu valstu sportistiem - bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī noritēja izklaides
braucienu organizēšana trasē.
Pārskata periodā sporta bāzē notika sekojošas starptautiskas sacensības:
• 01.01.2022. - 02.01.2022. IBSF Pasaules kauss bobslejā un skeletonā;
• 08.01.2022. - 09.01.2022. Eberspacher Pasaules kausa 7.posms kamaniņu sportā.
Pārskata periodā sporta bāzē notika vietēja mēroga sacensības:
• 17.02.2022.-18.02.2022. Prezidenta kauss starta rāvienos jauniešiem, Latvijas kauss junioriem,
jauniešiem kamaniņu sportā;
• 19.02.2022.-.20.02.2022. Latvijas Čempionāts, Latvijas junioru un jaunatnes meistarsacīkstes
kamaniņu sportā.
Pārskata periodā Sabiedrības saimniecisko darbību ietekmēja ar Covid-19 saistītie ierobežojumi. Līdz ar
augsto Covid-19 saslimstību tika ietekmēta ārzemju sportistu ceļošana un treniņu iespējas. Tikpat būtiski tika
ietekmēta arī izklaides braucienu nodrošināšana, līdz ar saistītajiem ceļošanas apgrūtinošajiem faktoriem un
samērā nelielu skaitu. Noteikti jāpiebilst, ka Sabiedrības klientu loks bija mazāks kā plānots saistībā ar
Krievijas-Ukrainas kara sākšanos.
Pamatojoties uz Covid-19 pandēmijas izraisītajiem apstākļiem, pārskata periods kopumā sabiedrībai ir bijis
līdzīgs kā iepriekšējā gada attiecīgais periods. To raksturo sekojoši finansiālie rādītāji. Likviditātes un
maksātspējas rādītāji ir negatīvi.
2022 I cet.

2021

Negatīvs

Negatīvs

Efektivitātes rādītāji.
Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = apgrozījums/apgrozāmie līdzekļi

0,39

1,93

Likviditātes rādītāji
Kopējās likviditātes koeficients = apgrozāmie līdz./īstermiņa saistības

0,46

0,49

13,04

15,92

Finansiālās darbības salīdzinošie rādītāji:
Rentabilitātes rādītāji.
Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa/apgrozījums %

Maksātspējas rādītāji
Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/aktīvi %

Sabiedrības finansiālais stāvoklis ir labs, tā savlaicīgi var norēķināties par savām saistībām. Sabiedrības
pašas ieņēmumi 2022.gada 3 mēnešos sastāda 77 278 EUR, jeb par 19 703 EUR vairāk kā attiecīgajā periodā
pagājušajā gadā.
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Saskaņā ar Latvijas Republikā esošo likumdošanu, sabiedrības vadība ir atbildīga par pārskata sastādīšanu,
kas dod skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrības vadība apliecina, ka
tika lietotas atbilstošas grāmatvedības politikas un tās netika mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem,
un tika ievērota Latvijas Republikā pastāvošā likumdošana.

Turpmākā sabiedrības attīstība
Sabiedrības vīzija – Bobsleja, skeletona un kamaniņu trase ir viena no vadošajām trasēm pasaulē, kurā
regulāri notiek starptautiskas nozīmes bobsleja, skeletona un kamaniņu sacensības.
Sabiedrības pamata uzdevums ir nodrošināt bobsleja, skeletona un kamaniņu trases darbību – attiecīgi
nodrošinot treniņu iespējas sportistiem un vietēja, starptautiska līmeņa sacensību norisi.
Galvenie pasākumi, kas būtu jāveic 2022.gadā sporta bāzes darbības nodrošināšanai:
• trases rekonstrukcijas meta konkursa rīkošana;
• iekārtu tehniskā apkope;
• 20 kV kabeļu līnijas pārbūve jeb atjaunošana;
• Dažādi teritorijas sakopšanas darbi, telpu un tehnikas remontdarbi.

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Finanšu instrumentu izmantošana un finanšu riska vadība
Sabiedrības galvenie finanšu riski, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, ir tirgus risks. Sabiedrība ir pakļauta tirgus
riskam, likviditātes riskam saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība nav pakļauta
valūtas riskam. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu
rašanās iespēju. Naudas līdzekļi izvietoti Latvijas Valsts kasē un AS “Swedbank”. Sabiedrībai nav
kredītsaistību, līdz ar to sabiedrībai nav ķīlu vai garantiju.
Siguldā, 2022.gada 17.maijā
_____________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda
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Finanšu pārskats:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
Rādītāja nosaukums

2022.1.cet
EUR

2021
EUR

1.Neto apgrozījums:

77 278

358 092

b)no citiem pamatdarbības veidiem

77 278

358 092

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

(324 406)

(1 158 598)

3.Bruto peļņa vai zaudējumi

(247 128)

(800 506)

5.Administrācijas izmaksas

(31 639)

(118 200)

6.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

110 586

891 618

7.Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

(0)

(1 938)

13.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

(168 181)

(29 026)

15.Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķināšanas

(168 181)

(29 026)

18.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(168 181)

(29 026)

Pielikumi no 10. līdz 16. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

_____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17.maijā
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Bilance
Aktīvs

31.03.2022
EUR

31.12.2021
EUR

I.Nemateriālie ieguldījumi kopā

0
0

0
0

II.Pamatlīdzekļi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

8 812 943
8 812 943
112 066
107 966
9 032 975
9 032 975

8 902 897
8 902 897
119 745
116 486
9 139 128
9 139 128

I.Krājumi kopā

24 460
24 460

24 744
24 744

II.Debitori kopā

6 726
100
846
7 672

16 387
2 276
846
19 509

162 828

208 872

194 960
9 227 935

253 125
9 392 253

Ilgtermiņa ieguldījumi
I.Nemateriālie ieguldījumi:
1.Citi nemateriālie ieguldījumi
II.Pamatlīdzekļi:
1.Nekustamie īpašumi:
a)zemesgabali, ēkas un inženierbūves
2.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Apgrozāmie līdzekļi
I.Krājumi:
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
II.Debitori:
1.Pircēju un pasūtītāju parādi
2.Citi debitori
3.Nākamo periodu izmaksas

IV.Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
AKTĪVU KOPSUMMA

Pielikumi no 10. līdz 16. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

_____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17. maijā
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Bilance
Pasīvs
Pašu kapitāls:
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
2.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
3.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Ilgtermiņa kreditori:
1.Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori:
1.No pircējiem saņemtie avansi
2.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
3.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4.Pārējie kreditori
5.Nākamo periodu ieņēmumi
6.Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
Kreditori kopā
PASĪVU KOPSUMMA

31.03.2022
EUR

31.12.2021
EUR

10 840 900
(2 619 553)
(197 207)
8 024 140

10 840 900
(2 619 553)
(29 026)
8 192 321

781 107
781 107

781 107
781 107

10 890
1 790
20 489
30 103
324 355
35 061
422 688
1 203 795
9 227 935

15 366
4 236
20 924
378
324 355
53 566
418 825
1 199 932
9 392 253

Pielikumi no 10. līdz 16. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17. maijā
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Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

I.Pamatdarbības naudas plūsma
1.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
a)pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
2.Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
a)debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
b)krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums
c)piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
3.Bruto pamatdarbības naudas plūsma
4.Izdevumi procentu maksājumiem
6.Pamatdarbības neto naudas plūsma
II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
9.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
V.Pārskata gada neto naudas plūsma
VI.Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
VII.Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

2022.1cet
EUR

2021
EUR

(168 181)

(29 026)

106 153
(62 028)

427 009
397 983

11 837
284
3 863

33 946
324
(356 534)

(46 044)

75 719

(46 044)

75 719

0
0

(9 972)
(9 972)

(46 044)
208 872
162 828

65 747
143 125
208 872

Pielikumi no 10. līdz 16. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

_____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17. maijā
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

I.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums
3.Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
VI.Nesadalītā peļņa
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums
3.Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums
4.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
VII.Pašu kapitāls
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
2.Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums
3.Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

31.03.2022
EUR

31.12.2021
EUR

10 840 900

10 840 900

10 840 900

10 840 900

(2 619 553)

(2 619 553)

(197 207)
(2 816 760)

(29 026)
(2 648 579)

8 192 324

8 221 347

8 024 140

8 192 324

Pielikumi no 10. līdz 16. lappusei ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17. maijā
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Finanšu pārskata pielikums

Vispārīgā informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un
kamaniņu trase “Sigulda””
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Uzņēmumu reģistrā Reģ.Nr., vieta un
datums

40003005137, Rīga, 28.05.1991

Komercreģistrā Reģ.Nr., vieta un datums

40003005137, Rīga, 30.12.2004

Juridiskā un pasta adrese

Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Valdes priekšsēdētāja

Ieva Zunda, amatā no 11.12.2021, tiesības pārstāvēt atsevišķi

Kapitāla daļu turētājs

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija,
Reģ.nr.90000022399, Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2,
Rīga, LV-1050

Grāmatvedis

Daiga Lele, galvenā grāmatvede

Pārskata periods:

01.01.2022 – 31.03.2022

Revidents:

Atbildīgais revidents
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1.Sabiedrības sniegtā informācija
1.1.Vidējais darbinieku skaits

34

1.4.Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku,
tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk
Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”,
“Par grāmatvedību” un citiem grāmatvedību un gada pārskatu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots pēc shēmas vertikālās formas (klasificēta pēc izdevumu
funkcijas).
Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.
Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas
metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu
piesardzību.
1.4.1.Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
1.4.1.1.Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem
LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 250 EUR.
1.4.1.2.Pamatlīdzekļu uzskaite
Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR
likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 250 EUR.
Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru parēķina, no sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības,
ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļu uskaites vērtība),
atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēneša kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot
paredzētajiem mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais
nolietojums), un visus veiktos vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās).
Pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā,
pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināšanai izmantojot linēāro nolietojuma metodi.
1.4.2.Apgrozāmo līdzekļu uzskaite
1.4.2.1.Krājumu uzskaite
Sabiedrībā krājumu uzskaitē tiek lietota nepārtrauktā inventarizācijas metode, kas tiek veikta daudzumos.
Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes vai ražošanas pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna
apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.
1.4.2.2.Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir
apšaubāma un pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā
atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu
uzskaites summu un to atgūstamo vērtību.
1.4.4.Kreditoru uzskaite
Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, kas saskaņoti ar
attiecīgajiem kreditoriem. Konkrētas saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa
kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā
ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc bilances datuma
un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un
11
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kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras
nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas radušās sabiedrības
parastajā darbības ciklā.
Bilances postenī “Uzkrātās saistības” ir norādītas 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 attiecīgs attaisnojuma
dokuments samaksāšanai (rēķins).
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas
atalgojumu pārskata gada beigās ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
Pamatlīdzekļu iegādei saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski
ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.
Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir
izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi.
1.4.5.Ieņēmumu atzīšanas principi
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem
atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi,
kas tieši saistīti ar apgrozījumu.
1.4.7.Izdevumu atzīšanas principi
Postenī ” Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas” norādīta neto apgrozījuma gūšanai pārdoto preču iegādes izmaksas un pārdotās produkcijas vai
sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksa. Pārējās izmaksas tiek uzrādītas atbilstošajos posteņos, kuras
neattiecas uz ražošanas pašizmaksu.
1.5.Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītās līdzīgu finanšu informāciju
apvienojošos posteņos
Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošos posteņos.
1.6.Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Sabiedrībai nav papildus informācijas, kas nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai.
1.7.Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu atzīšanas,
novērtēšanas un norādīšanas principa vai noteikumiem
Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas,
novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.
1.8.Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības
(kopsumma)
1.8.1.Galvojumi un garantijas
Sabiedrībai nav galvojumi un garantijas.
1.8.2.Saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrība nav noslēgusi ilgtermiņa nomas līgumus.
1.8.3.Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrībai nav aizņēmumu kredītiestādēs un aktīvi nav ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
1.8.4.Saistības, kas attiecas uz pensijām
Sabiedrībai nav saistību pensijām.
1.8.6.Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai nav saistību pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem.
12
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1.8.7.Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā
Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.
1.8.8.Informācija par operatīvo nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.
1.8.9.Informācija par finanšu nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz finanšu nomas pakalpojumusm un sabiedrībai nav noslēgti finanšu nomas līgumi
1.8.10.Informācija par atgriezenisko nomu (sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas
līgumu.
1.9.Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet
var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saitībām,
finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē
Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu,
bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām,
finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.
1.10.Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma
aprēķinā
Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi,
kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē.
Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.
Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība neizjūt šīs situācijas ietekmi uz
uzņēmuma ekonomisko attīstību.
Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt šo situāciju ar sekojošu kompensējošo
pasākumu palīdzību: saimnieciskās darbības procesā tiek ievērota distancēšanās, komunicēšanās ar
sadarbības partneriem un piegādātājiem notiek attālināti.
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un
turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
Pamatojoties uz pārskata gadā un iepriekšējos periodos veiktajiem pasākumiem, sabiedrības vadība uzskata,
ka tā ir ieguldījusi ievērojamu darbu, lai nākotnē varētu daudz kvalitatīvāk un atbilstoši starptautiskajām
prasībām veikt savu uzdevumu.

3.Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs
3.1.Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1.Nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.3.Citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu posteni
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Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa
Bilances vērtība:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
3.1.2.Pamatlīdzekļi
3.1.2.1.Nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu posteni

1 664
1 606
(58)

0
0

10 490 014
10 490 014

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa
Bilances vērtība:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
3.1.2.3.Tehnoloģiskās iekārtās un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu posteni

1 227 300
1 587 117
359 817

0
9 262 714
8 902 897

303 520
311 389
9 972
(2 103)

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa
Bilances vērtība:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
3.1.2.4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
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164 526
191 644
29 221
(2 103)
0
138 994
119 745
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Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu posteni

492 023
483 063
(8960)

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni
Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa
Bilances vērtība:
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās

337 567
366 577
37 970
(8 960)
0
154 456
116 486

3.2.Aizdevumi
3.2.1.Aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes
locekļiem)
Sabiedrības īpašniekiem un valdes locekļiem nav izsniegti avansi, aizdevumi, galvojumi, ķīlas vai garantijas

4.Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs
4.5.3.Nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
Pārskata gada sākumā
Pārskata gada beigās
Izmaiņas

218 013
128 333
89 680

5.Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu
5.2.Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību
Nr.p.k.

Finanšu
palīdzības
sniedzējs

Kad
saņemts
(gads)

Saņemšanas
mērķis

Summa
EUR

1. LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

2014

2 583 248 Sporta būvju
rekonstrukcija

2. LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

2015

300 000

Sporta būvju
rekonstrukcija

15

Nosacījumi

Līdzekļi
jāizlieto
paredzētajam
mērķim
Līdzekļi
jāizlieto
paredzētajam
mērķim

Pārskata gadā
atmaksājamā
summa, ja nav
izpildīts kāds no
nosacījumiem
0

0
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3. LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

2018

50 000

Sporta būvju
rekonstrukcija

Līdzekļi
jāizlieto
paredzētajam
mērķim

0

5.3.Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem
5.3.1.Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās
darbības
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos iekļautas no Izglītības un zinātnes
ministrijas saņemtās dotācijas kārtējo izdevumu segšanai 567 263 EUR apmērā.
5.3.2.Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski, novērtējot
sabiedrības saimniecisko darbību
Pārskata gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
0
Iepriekšējos pārskata periodos saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
0
5.3.3.Skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās
darbības
Sabiedrībai nav izdevumu posteņu, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus apstiprina:

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda

____________________________
Galvenā grāmatvede Daiga Lele

Siguldā, 2022.gada 17. maijā
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