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Informācija par Sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003113794 Komercreģistrā
Rīga, 1993. gada 3. februāris

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas

63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās
darbības
63.12 Interneta portālu darbība
58.11 Grāmatu izdošana
58.13 Laikrakstu izdošana
58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta
veikalos
63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

Adrese

Bruņinieku iela 41,
Rīga LV-1011
Latvija

Dalībnieku pilni vārdi un adreses

LR Tieslietu ministrija (100%)
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Latvija

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Daina Ābele – valdes priekšsēdētāja
Dainis Mjartāns – valdes loceklis

Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu

Velta Stulpāne – galvenā grāmatvede

Pārskata gads

2021. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revidenta vārds un adrese

SIA Potapoviča un Andersone
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr. 99
Ūdens iela 12-45,
Rīga, LV-1007
Latvija
Atbildīgā zvērinātā revidente:
Kristīne Potapoviča
sertifikāts Nr. 99
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Vadības ziņojums
Darbības veids
Atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma (turpmāk ‒ OPTIL) 14.(2) p. noteiktajam Valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno
valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot
privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības
līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas
platformu. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis":
1) izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;
2) sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību tīmekļa vietnē www.likumi.lv;
3) uztur valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" tīmekļa
vietnē www.lvportals.lv;
4) izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds"
un uztur tā tīmekļa vietni www.juristavards.lv;
5) uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas
arhivēšanu;
6) izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos;
7) izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā
pantā minēto uzdevumu izpildi.
Ministru kabinets 2020. gadā noteica oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” ilgtermiņa stratēģisko mērķi nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti
sniegt sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā
izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī kvalitatīvu
sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti (2020. g. 18. augusta MK sēdes
protokols Nr. 49, 38. §, 7.p.).
2021. gadā informatīvās platformas reālais lietotāju skaits vidēji mēnesī sasniedza 415 810 lietotājus, kas ir
28,1 % no visiem Latvijas interneta lietotājiem.
Informācija par VSIA “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Sabiedrības) pamatkapitālu
Sabiedrības pamatkapitāls ir 711 435 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci) eiro.
Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 711 435 (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit piecās)
kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens eiro. Visas kapitāla daļas pieder Latvijas valstij.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
Neskatoties uz epidemioloģisko krīzi un atkārtoto ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valstī, Sabiedrība ir
izpildījusi kapitāla daļu turētāja apstiprinātā 2021. gada darba plāna aktivitātes par 99,8%. Ir sasniegti visi
2021. gadam apstiprinātie nefinanšu un finanšu mērķi.
No 2021. gada 1. janvāra atkrita nepieciešamība uzskaitīt un sasaistīt publikāciju apmaksu ar konkrēto
paziņojuma publikāciju, jo visas publikācijas ir bez maksas un finansētas no valsts budžeta, tā rezultātā no
1.aprīļa tika samazināts štata vietu skaits par 2 vienībām. No 2021. gada augusta Uzņēmuma reģistra veiktie
komercreģistra ieraksti vairs netiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Rezultātā samazināts
štata vietu skaits par 1,5 vienībām. Ekonomija tika izmantota, lai pārskatītu darbinieku atalgojumu Klientu
centrā. Sabiedrībai ilgstoši strādājot attālinātā darba apstākļos, ar 2022. gada janvāri ir pārtraukts nomas
līgums par Klientu centra telpām 180,31 m² platībā, kas samazinās izdevumus 2021. gada cenās
par 24 700 eiro.
Būtiskākais 2021. gadā paveiktais:









Nozīmīgākais, tostarp Sabiedrības IT resursu ietilpīgākais, pasākums bija dalība Vienotā tiesību
aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (turpmāk – TAP) izveidē sadarbībā ar Valsts
kanceleju. Darbs pie šī projekta ilga trīs gadus, kā rezultātā ir izveidota saskarne starp TAP portālu
un Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu (OPTIS), kas tiešsaistes datu apmaiņas
režīmā pēc pieprasījuma nodod konsolidēto tiesību aktu versiju strukturētu datu veidā un saiti uz
pieņemtā tiesību akta publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) un
vietnē “likumi.lv”. Sabiedrības uzturētā OPTIS datu apmaiņas režīmā no TAP portāla saņem Ministru
kabinetā pieņemtā tiesību akta datus (datnes un strukturētus datus);
Sabiedrības 2021. gada galvenā prioritāte bija gatavošanās pašvaldību saistošo noteikumu
publicēšanai no 2022. gada 1. janvāra, kas arī bija tehnoloģiskā un saturiskā ziņā sarežģīts un
Sabiedrības resursu ietilpīgs process (izstrādāti tehniskie risinājumi, pārskatīti iekšējie procesi,
sagatavoti metodiskie norādījumi pašvaldībām), ar ko Sabiedrība ir veiksmīgi tikusi galā;
Tika turpināts darbs vienotās tiesību aktu un paziņojumu vietnes (www.vestnesis.lv + www.likumi.lv)
ieviešanā. Vienotā vietne būs modernizēta, ērti lietojama (www.likumi.lv šobrīd nevar operatīvi lietot
no viedtālruņiem un planšetēm), un tās uzturēšana būs atvieglota un lētāka, jo būs jāuztur viena
datu bāze, nevis divas. Jaunās vietnes prezentācija plānota 2023. gada nogalē ̶ 2024. gada
sākumā;
Lai nodrošinātu lietotājiem ērtāku žurnāla “Jurista Vārds” abonēšanu, iegādi un norēķināšanos,
izveidota jauna e-komercijas platforma;
Atvērta jauna portāla juristavards.lv satura sadaļa "Bibliotēka" (brīvpieejas juridiskās literatūras,
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prakses materiālu un tematisko videolekciju krātuve). Šīs krātuves mērķis ir vienuviet apkopot
brīvpieejas resursus, kas var būt noderīgi gan studentiem un profesionāļiem, gan tiesību politikas
veidotājiem un tiesību piemērotājiem kā darba un tālākizglītības instruments;
Turpinājās “LV portāla” satura sadaļas "Moneyval" uzturēšana un pilnveidošana. Sadaļa veidota tā,
lai informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
jomā veiktajiem pasākumiem būtu pieejama vienuviet. “LV portāls” arī skaidro izmaiņas tiesību
aktos, kas veiktas saistībā ar “Moneyval” rekomendāciju ieviešanu. Ir nodrošināta pastāvīga satura
plūsma vienuviet, tostarp audiovizuālā formātā, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas jomā veiktajiem pasākumiem. Šim mērķim ir saņemta valsts
budžeta dotācija 48 041 eiro apmērā;
2021. gada martā tika veikta “LV portāla” lietotāju aptauja, kurā savu viedokli izteica 3 444
respondenti, kas salīdzinoši ar iepriekšējo aptauju (2018. gadā) ir par 60 % vairāk. "LV portāla"
lietotāju apmierinātības ar portāla saturu un funkcionalitāti vērtējums 2021. gada aptaujā punktu
skalā 1–4 novērtēts ar 3,5;
2021. 8. decembrī hibrīdrežīmā notika “Jurista Vārds” 16. pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas
pasākums. Klātesot konkursa dalībniekiem no trīs Latvijas augstskolām, žūrijas komisijas locekļiem
un redakcijas pārstāvjiem, tika paziņoti sešu sekciju uzvarētāji, galvenās balvas ieguvējs, kā arī tika
pasniegta Cerību balva. Vienlaikus, ievērojot iesniegto darbu lielo skaitu un augsto kvalitāti, šogad
par vairākiem darbiem tika piešķirtas arī veicināšanas balvas;
2021. gada decembrī tika veikta žurnāla “Jurista Vārds” abonentu un lietotāju aptauja, kurā lietotāju
apmierinātības ar žurnāla saturu un portāla funkcionalitāti vērtējums 2021. gada aptaujā punktu
skalā 1–4 novērtēts ar 3,5;
2021. gada laikā izdoti 6 tiesībzinātnei veltīti izdevumi.

Sagatavots jau trīspadsmitais Civillikuma izdevums ar grozījumiem un papildinājumiem,
kas izsludināti līdz 2021. gada 8. novembrim ieskaitot;

Oktobrī izdots 130 lappušu apjomīgais grāmatžurnāls, ko sadarbībā ar plašu autoru kolektīvu
sagatavojusi žurnāla "Jurista Vārds" redakcija. Izdevums veltīts jaunajam Dzīvojamo telpu īres
likumam un tam pakārtotajiem jautājumiem;

Izdota Jāņa Priekuļa monogrāfija “Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu”, kas ir
zinātnisks pētījums par no Satversmes izrietošiem un iespējamiem tiesību aizsardzības
līdzekļiem likuma gadījumā;

Izdots J.Plepa, E.Pastara un I.Plakanes grāmatas “Konstitucionālās tiesības” trešaispapilinātais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Grāmata mērķtiecīgi pielāgota praktiķu
vajadzībām. Tā var būt noderīgs palīgs arī topošajiem juristiem studiju procesā, kā arī jaunajiem
speciālistiem, uzsākot darba gaitas;

Pašā gada nogalē sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju klajā nāca izdevums “Gunārs Astra.
Pēdējais vārds”, kas saistīts ar 2022. gadu - publiski pieteiktu par Gunāra Astras gadu.

2021. gada aprīlī attālināti norisinājās ārējais audits, kurā “Bureau Veritas Latvia” ārējo auditoru grupa atzinīgi
vērtēja oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” integrētās vadības sistēmu darbību, norādot, ka "Latvijas
Vēstnesis" ir demonstrējis savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanās, tai skaitā ātri un
operatīvi reaģējot uz ārkārtas situāciju valstī.
Sabiedrības finanses pārskata gadā
2021. gadu Sabiedrība beigusi ar auditētiem pārskata gada zaudējumiem 158 775 eiro apmērā. 2021. gads
bija otrais gads, kad Sabiedrība OPTIL paredzēto uzdevumu izpildei saņēma valsts budžeta līdzfinansējumu.
Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanai tika piešķirti
1 846 564 eiro un informācijas atspoguļojumam informatīvajā telpā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas jautājumiem – 48 041 eiro. Izdevumi 225 398
eiro apmērā, kas saistīti ar visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu un sistematizēšanu, 2021. gada
valsts budžeta dotācijā netika iekļauti, kas ir par iemeslu uzrādītajiem pārskata gada zaudējumiem.
Kopējais faktiskais apgrozījums ir bijis par 52,7 tūkst. eiro lielāks par prognozēto.
Labus rezultātus uzrādīja žurnāla "Jurista Vārds" redakcija: ienākumi no drukas versijas pārsniedza ieplānoto
par 6,3 tūkst. eiro bet no elektroniskās versijas par 6,0 tūkst. eiro. Lai palielinātu ieņēmumus, piesaistot
lasītājus ārpus abonentu loka, žurnāla redakcija izdeva konkrētām tiesību jomām veltītus grāmatžurnālus.
Ieņēmumi no grāmatžurnāliem papildināja uzņēmuma ieņēmumus par 10,7 tūkst. eiro. 2021. gadā
piesaistītās reklāmas ieņēmumi bija būtiski labāki par prognozēto, proti, tika konstatēti virsplāna ieņēmumi
6,8 tūkst. eiro apjomā. Žurnāla redakcijas ieņēmumu gada plāns izpildīts par 129,4 procentiem.
Sabiedrības grāmatu apgāda ieņēmumu prognoze tika pārsniegta par 16,5 tūkst. eiro jeb 85 procentiem, kas
saistīts ar pieaugošu grāmatu pieprasījumu pandēmijas laikā.
Lai palielinātu pašu ieņēmumu apjomu, Sabiedrība gada laikā ir meklējusi papildu ienākumu avotus, sniedzot
pakalpojumus citām ministrijām, t.sk. sagatavojusi video materiālus un rakstus pēc ministriju pasūtījuma. Šis
ieņēmumu apjoms gan ir bijis nenozīmīgs kopējā apgrozījumā.
Faktiskās izmaksas 2021. gadā ir par 28,1 tūkst. eiro jeb 1,2 procentu lielākas par plānotajām. Par 59,0 tūkst.
eiro lielākas, salīdzinot ar plānoto rādītāju, ir personāla izmaksas, t.sk.15,0 tūkst. eiro gada sākumā
neplānotai ārštata autoru piesaistei izdevumam “Gunārs Astra. Pēdējais vārds”, kas nāca klajā decembra
beigās.
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Izmaksu ekonomija 22,4 tūkst. eiro sadaļā “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” ir panākta ar
ietaupījumu pozīcijās: komandējumu izdevumiem – 10,9 tūkst. eiro, komunāliem maksājumiem un elektrībai –
3,7 tūkst eiro; sakaru izdevumiem – 1,0 tūkst. eiro, 4,0 tūkst. eiro reprezentācijas izdevumiem, neatkarīgu
ekspertu konsultāciju pakalpojumiem 2,8 tūkst. eiro.
Sabiedrības pakļautība riskiem
Pēc grozījumiem OPTIL no 2021. gada 1. janvāra Sabiedrība vairs neiekasē maksu par oficiālo paziņojumu
publicēšanu. Šos ieņēmumus aizvieto valsts budžeta dotācija. Saskaņā ar Vienošanos Nr. 1-6.1/69-2021
(2021) par 2022. gadā OPTIL 14. panta otrajā daļā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanas
pasākumiem, to rezultatīvajiem rādītājiem un tam piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu apmēru Sabiedrība
no TM budžeta mērķu izpildes finansēšanai ir saņēmusi 2 181 003 eiro, tai skaitā Līguma “Par 1.8. pasākuma
"Stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN jomas jautājumiem" finansiālo nodrošinājumu”
ietvaros Sabiedrība saņem valsts budžeta dotāciju 48 041 eiro apmērā, kas paredzēta iesaistītā personāla
atlīdzības izmaksai un nepieciešamajiem pakalpojumiem, kā arī 61 000 eiro Latvijas Republikas Satversmes
pieņemšanas simtgades atzīmēšanas pasākumu īstenošanai.
2022. gadā Sabiedrība prognozē nepieciešamos naudas līdzekļus 2 436 547 apmērā visu oficiālo publikāciju
un tiesiskās informācijas likumā noteikto funkciju izpildei, tai skaitā – izstrādēm visu pašvaldību saistošo
noteikumu oficiālai publicēšanai un sistematizēšanai vietnēs “vestnesis.lv” un “likumi.lv”. Ienākošie naudas
līdzekļi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas komercdarbības ietvaros tiek plānoti 138 442 eiro
apjomā Līdz ar to Sabiedrības valde secina, ka visu likumā noteikto funkciju izpildei iztrūkst 117 002 eiro, kuri
būs jāsedz no Sabiedrības uzkrātajām rezervēm, radot risku pašu kapitāla apjomam samazināties zem
deklarētā Statūtu kapitāla līmeņa.
Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
Sabiedrībai nav savu filiāļu vai pārstāvniecību ārzemēs.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.
Valdes ieteiktā zaudējumu segšana
2021. gadu Sabiedrība beidza ar zaudējumiem 158 775 eiro apmērā, kuri būs jāsedz no Sabiedrības
uzkrātajām rezervēm.
Nākotnes perspektīva
Sabiedrības darbība 2022. un turpmākajos gados ir atkarīga no LR Ministru kabineta pieņemtā lēmuma par
finansējuma piešķiršanu Sabiedrībai OPTIL noteikto funkciju izpildei.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Dainis Mjartāns
Valdes loceklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu
Pielikums

Neto apgrozījums

1

Gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās ražošanas
izmaiņas

2021
EUR

2020
EUR

2 080 067

2 152 150

(4 922)

9 381

Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

2

64 315

76 339

Materiālu izmaksas:
-izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
-pārējās ārējās izmaksas

3

(15 784)
(202 597)

(22 163)
(161 128)

(1 406 026)
(346 827)

(1 336 495)
(337 129)

(68 739)

(72 373)

(252 383)

(252 559)

(152 896)

56 023

(5 879)

(883)

(158 775)

55 140

Personāla izmaksas:
-algas un autoratlīdzības
-pārējās sociālās apdrošināšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

4

Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)
Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Dainis Mjartāns
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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Bilance 2021. gada 31. decembrī
Pielikums
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības
Nemateriālie ieguldījumi kopā:
Pamatlīdzekļi:
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

5

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Krājumi kopā:

6

31.12.2021.
EUR

31.12.2020.
EUR

15 443
15 443

16 756
16 756

122 181
344
122 525

116 978
116 978

137 968

133 734

14
35 245
35 259

138
46 088
46 226

Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori:

7
8
9

12 931
38 225
51 156

26 029
734
40 336
67 099

Nauda:

10

1 002 392

1 241 171

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 088 807

1 354 496

Aktīvu kopsumma

1 226 775

1 488 230

Pasīvs
Pašu kapitāls:
Pamatkapitāls
Rezerves:
pārējās rezerves
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)
Pašu kapitāls kopā:

11

711 435

711 435

207 469
(158 775)
760 129

191 539
55 140
958 114

12

211 633
5 097

280 522
2 101

13
14
15
16

70 725
2 829
86 599
89 763
466 646

6 625
84 464
79 911
76 493
530 116

1 226 775

1 488 230

Kreditori:
Īstermiņa kreditori:
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:
Pasīvu kopsumma
Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Dainis Mjartāns
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gadu
Pamatkapitāls

EUR
2019. gada 31. decembrī

Pārējās
rezerves

Nesadalītā
peļņa/ (nesegtie
zaudējumi)
EUR
EUR

Kopā

EUR

711 435

822 532

(630 993)

902 974

Iepriekšējā gada zaudējumu segšana

-

(630 993)

630 993

-

Pārskata gada peļņa

-

-

55 140

55 140

711 435

191 539

55 140

958 114

Dividendes

-

-

(39 210)

(39 210)

Iepriekšējā gada peļņas izlietojums

-

15 930

(15 930)

-

Pārskata gada zaudējumi

-

-

(158 775)

(158 775)

2021. gada 31. decembrī

711 435

207 469

(158 775)

760 129

2020. gada 31. decembrī

Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Naudas plūsmas pārskats par 2021. gadu
2021
EUR

2020
EUR

2 045 962

2 339 913

(2 166 154)
281
(6 685)
(126 596)

(2 238 648)
21 569
(48)
122 786

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(72 973)
(72 973)

(70 600)
18 017
(52 583)

Finansēšanas naudas plūsma
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(39 210)
(39 210)

-

Naudas un tās ekvivalentu neto samazinājums

(238 779)

70 203

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

1 241 171

1 170 968

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

1 002 392

1 241 171

Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma

Pielikumi no 11. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Pielikums
Grāmatvedības politika
a) Vispārīgie principi
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas “Grāmatvedības likumu” un “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu
funkcijas). Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība
klasificējama kā maza sabiedrība. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības
lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
2021. gadā ir veikta iepriekšējo gadu salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija, kas neietekmē gada finanšu
rezultātu un pašu kapitālu sekojošos peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņos "Neto apgrozījums" un
"Pārējie saimnieciskie ieņēmumi". Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.
b) Informācija par Sabiedrību
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā.
c) Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības, atskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa.
Publicējot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktos oficiālos paziņojumus, maksu par to
publicēšanu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa
likums” 3. pantā 8. daļas nosacījumiem, kas nosaka, ka arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus,
neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts
pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā.
Par to, ka ārējos normatīvajos aktos noteiktos paziņojumu publicēšana ir valsts pārvaldes funkcija, ir
saņemts Tieslietu ministrijas skaidrojums 2006. gada 23.oktobra vēstulē Nr.1-7.1/4300, kā arī Finanšu
ministrijas 2006. gada 28. decembra vēstule Nr.50-2-04/6353 par likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”
2. panta divdesmit otrās daļas piemērošanu.
d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti
saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu
centrālo banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas
atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu
valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro
saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas
beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu.
Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai
pamatlīdzekļa vērtību līdz aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot
šādas vadības noteiktas likmes:
% gadā
Datori, datoru programmprodukti, datu uzkrāšanas iekārtas,
darba rīki
20
Elektroniskā aparatūra
20
Oficiālo paziņojumu apstrādes un publikāciju sistēma
20
Elektriskā un sadzīves tehnika, kancelejas telpu iekārtas
10
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tās ir radušās.
f)
Krājumi
Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.
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Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)
g)

Debitoru parādi

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 Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma. Vadoties no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem
uzkrājumiem ir izveidoti vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem.
h) Operatīvā noma
Sabiedrība kā nomnieks
Noma, kurās iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu ( atskaitot no
iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) t8iek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā pēc lineārās
metodes nomas laikā.
i)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz
vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.
j)
Uzkrājumi
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir
paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās
summas lielums vai šo saistību rašanās datums.
k) Uzkrātās saistības
Uzkrātajās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma
līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs
attaisnojuma dokuments (rēķins). Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot
darbinieku vidējo dienas izpeļņu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
l)
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa
depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.
m) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Termins “saistītās puses" atbilst
Komisijas 2008. gada 3. novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos
grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002,
pielikumā minētajam 24. SGS "Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam.
n) 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.
o) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju
par uzņēmuma 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.
p) 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
Uzņēmumam, ir pietiekami pamatota.
q) Dotācijas
Saņemtais finansējums valsts budžeta dotācijas oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas nodrošināšanai
tiek uzskaitīts postenī „Neto apgrozījums”.
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Pielikums (turpinājums)
(1)

Neto apgrozījums

Valsts budžeta dotācijas oficiālo publikāciju un tiesiskās
informācijas nodrošināšanai
Ienākumi no sludinājumiem
Ienākumi no noslēgtajiem līgumiem
Ienākumi žurnāla un citas produkcijas realizācijas
Pārējie ieņēmumi

(2)

1 894 605
9 968
151 567
23 927
2 080 067

649 113
1 313 779
27 346
150 147
11 765
2 152 150

64 315
64 315

18 017
58 322
76 339

45 316
17 797
93 039
12 029
8 353
26 063
202 597

40 655
16 632
76 382
11 959
9 581
5 919
161 128

1 079
67
17 400
3 878
3 449
7 937
18 806
133 868
10 102
3 267
2 477
11 020
5 661
3 144
11 780
18 448
252 383

893
672
18 423
2 613
3 570
7 520
21 194
126 922
10 239
3 340
2 277
11 020
7 614
3 496
10 983
21 783
252 559

Pārējās ārējās izmaksas

Žurnāla un citu izdevumu drukāšanas izmaksas
Reklāmas izdevumi
Informatīvo sistēmu un programmnodrošinājuma izdevumi
Laikraksta ekspedīcijas izdevumi
Informācijas iegāde
Citi izdevumi

(4)

2020
EUR

Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

Neto peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas
Pārējie ieņēmumi

(3)

2021
EUR

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Apdrošināšanas, maksājumi
Komandējuma izdevumi
Sakaru izdevumi
Profesionālie pakalpojumi
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Apmācības izdevumi
Telpu apkope
Telpu noma un komunālie maksājumi
Pārējā noma
Apsardze
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Pārējie remontdarbu un uzturēšanas pakalp.
Iekārtu remonts un apkope
Auto apkope un remonti
Reprezentācijas pasākumu izdevumi un ziedojumi
Pārējie izdevumi
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Pielikums (turpinājums)

(5)

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie
ieguldījumi
EUR

Pārējie
pamatlīdzekļi
EUR

Avansi par
pamatlīdzekļiem
EUR

Kopā

507 570
10 946
518 516

650 481
61 683
(34 018)
678 146

344
344

1 158 051
72 973
(34 018)
1 197 006

490 814

533 503

-

1 024 317

12 259
503 073

56 338
(33 876)
555 965

-

68 597
(33 876)
1 059 038

16 756

116 978

-

133 734

15 443

122 181

344

137 968

Sākotnējā vērtība
31.12.2020.
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2021.
Nolietojums
31.12.2020.
Aprēķināts par
periodu
Par norakstīto
31.12.2020.

Atlikusī bilances
vērtība 31.12.2020.
Atlikusī bilances
vērtība 31.12.2021.

EUR

2021. gada 31. decembrī Sabiedrība izmanto finanšu uzskaitē pilnībā nolietotus nemateriālos ieguldījumus
un pamatlīdzekļus ar sākotnējo iegādes vērtību 863 542 EUR (31.12.20. 878 302 EUR). No uzskaites
nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi tiek izslēgti tikai tad, kad tie vairs netiek izmantoti vai tiek pārdoti.
(6)

Krājumi

Izejvielas un materiāli
Gatavā produkcija
Uzkrājums gatavās produkcijas vērtības samazinājumam

(7)

14
95 510
(60 265)
35 259

138
106 353
(60 265)
44 226

21 261
(8 330)
12 931

39 703
(13 674)
26 029

-

734

23 488
1 376
9 072
4 289
38 225

23 808
1 282
8 989
6 257
40 336

Citi debitori

Pārējie debitori
(9)

31.12.2020.
EUR

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem

(8)

31.12.2021.
EUR

Nākamo periodu izmaksas

Datorprogrammas un sistēmas uzturēšanas izdevumi
Laikrakstu un citas periodikas abonēšanas izdevumi
Veselības apdrošināšanas izdevumi
Citi izdevumi
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Pielikums (turpinājums)
(10)

Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi bankā
Naudas līdzekļi kasē
Naudas līdzekļi AS Krājbanka
Uzkrājums naudas līdzekļiem AS Krājbanka

(11)

31.12.2021.
EUR

31.12.2020.
EUR

1 002 346
46
432 655
(432 655)
1 002 392

1 240 957
214
432 655
(432 655)
1 241 171

Pamatkapitāls

Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 711 435, kas sastāv no 711 435
parastajām daļām ar katras daļas nominālvērtību EUR 1.
(12)

No pircējiem saņemtie avansi

No pircējiem saņemtie maksājumi par sludinājumiem, par kuriem nav saņemts sludinājuma teksts un kuri nav
publicēti.
(13)

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

PVN
VSAOI
IIN
UDRVN
UIN

(14)

86 599

79 911

10 060
7 071
5 798
66 834
89 763

4 503
11 192
5 188
55 610
76 493

2021

2020

65

65

2021
EUR

2020
EUR

69 499
16 395
85 894

75 109
18 094
93 203

Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā:
(18)

84 092
372
84 464

Uzkrātās saistības

Saistības par pakalpojumiem, kas saņemti pārskata periodā
Uzkrājumi prēmijām un piemaksām
Uzkrājumi autoratlīdzībai
Uzkrātās saistības par darbinieku atvaļinājumiem

(17)

2 829
2 829

Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi par abonēto žurnālu Jurista Vārds
(16)

5 735
55
835
6 625

Pārējie parādi kreditoriem

Valsts budžeta dotācijas pārmaksa
Citi kreditori

(15)

3 369
41 835
25 468
24
29
70 725

Vadības atalgojums

Valdes locekļu:
· darba samaksa
· sociālās apdrošināšanas iemaksas
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VSIA „LATVIJAS VĒSTNESIS”
2021 . GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)
(19)

Nomas un īres līgumi, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā

Sabiedrībai ir noslēgti telpu nomas līgumi ar G.Kornetu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 41 un
G.Jēkabsonu par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 36. Telpu nomas līgumi pārtraucami bez būtiskām
papildus saistībām.
(20)

Valdes ierosinātā zaudējumu segšana

Valdes ierosinātā zaudējumu segšana uzrādīta šī gada pārskatā ietvertajā vadības ziņojumā.
(21)

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu
Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2021. gada. 31. decembri.

Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja

Dainis Mjartāns
Valdes loceklis

Velta Stulpāne
Galvenā grāmatvede

VALDES LOCEKĻU ELEKTRONISKIE PARAKSTI ATTIECINĀMI UZ VADĪBAS ZIŅOJUMU GADA PĀRSKATA 4.6. LAPĀ, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 7. LĪDZ 16. LAPAI.
PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS
UZ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 7. LĪDZ 16. LAPAI.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
VSIA „Latvijas Vēstnesis” dalībniekam
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši VSIA „Latvijas Vēstnesis” (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata no
7. līdz 16. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:







2021. gada 31. decembra bilanci,
2021. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu,
2021. gada pašu kapitāla izmaiņu pārskatu,
2021. gada naudas plūsmas pārskatu,

kā arī finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu
un citu paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VSIA „Latvijas Vēstnesis”
finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā,
kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumu (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu
pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par
finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas ietverts pievienotā
gada pārskatā no 4. līdz 6. lapai.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam
par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī
cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām
revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem
apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:

Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
prasībām.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā
ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu,
kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur
ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas
procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir
augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska
neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par
būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus,
ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:









identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka
netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas
neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās
kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam.
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt;
izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, un, cita starpā, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA Potapoviča un Andersone
Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007
zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr. 99, vārdā

Kristīne Potapoviča
Atbildīgā zvērinātā revidente
Sertifikāta Nr. 99
Valdes priekšsēdētāja
REVIDENTA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATAM PIEVIENOTO
REVIDENTA ZIŅOJUMU, KAS PIEVIENOTS GADA PĀRSKATA DOKUMENTAM NO 17. LĪDZ 18. LAPAI.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

