
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 41203042722
Nosaukums MEŽSAIMNIEKS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
Adrese "Dīķenieki", Alsungas nov., LV-3306
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 17
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kooperatīva sabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Anita Kovaļa
Personas amats Galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

30.07.2020

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 48 255 1 792
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. 70 0 22 679
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 48 255 24 471
II. Pamatlīdzekļi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 154 638 140 484
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 154 638 140 484
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 202 893 164 955
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 329 396 388 367
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 23 877 258 028
I. Krājumi kopā 450 353 273 646 395
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 714 487 692 482
4. Citi debitori. 500 45 008 52 681
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 8 878 4 789
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 42 523 39 792
II. Debitori kopā 550 810 896 789 744
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 19 492 161 500
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 1 183 661 1 597 639
BILANCE 640 1 386 554 1 762 594

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 59 575 42 983
5. Rezerves: 700
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; 730 26 194 15 255
Rezerves kopā 770 26 194 15 255
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -63 984 -43 776
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 14 013 -20 208
Pašu kapitāls kopā 800 35 798 -5 746
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
4. Citi aizņēmumi. 900 11 134 18 607
12. Pārējie kreditori. 980 172 475 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 183 609 18 607
Īstermiņa kreditori: 1 020
4. Citi aizņēmumi. 1060 7 477 7 242
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 474 216 331 924
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 13 782 0
11. Pārējie kreditori. 1130 152 618 181 961
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

14. Uzkrātās saistības. 1160 519 054 1 228 606
Īstermiņa kreditori kopā 1180 1 167 147 1 749 733
BILANCE 1190 1 386 554 1 762 594
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 7 253 142 6 519 452
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 7 253 142 6 519 452
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 7 102 044 6 439 740

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 151 098 79 712
5. Administrācijas izmaksas. 70 170 239 164 780
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 209 421 76 696
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 174 718 10 909
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 1 471 927
b) citām personām 230 1 471 927
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 14 091 -20 208
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 78 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 14 013 -20 208
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 14 013 -20 208
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 17

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma”, kā arī
ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumu” nosacījumus.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantu, pēc pēdējiem divu gadu rādītājiem Sabiedrība tiek
klasificēta kā maza sabiedrība.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Finanšu pārskatā ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības grāmatvedības uzskaite tiek veikta Latvijas valūtā euro. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas
centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Pielietotie grāmatvedības principi:
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;
a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie
kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus
norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un
izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,
nevis tikai juridisko formu.
8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši
saistītas ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar
objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kuras tieši
saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatos nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu:
Nolietojums gadā
Nemateriālie ieguldījumi  20-50%
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. Nolietojums
uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība
nepārsniedz 1000 euro, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto
aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
zaudējmos.
Procenti par pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai izmantotajiem aizņēmumiem tiek kapitalizēti pamatlīdzekļu uzskaites
vērtībā kā daļa no attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika posmā, kas ir nepieciešams pamatlīdzekļu celtniecības pabeigšanai un
nodošanai ekspluatācijā.
Pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kuras tieši saistītas ar nemateriālā
ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatos nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vērtībā,
atskaitot nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu:
Nolietojums gadā
Pārējie pamatlīdzekļi      10-35%
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa
posteņos.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas pašizmaksas. Iegādes pašizmaksu veido
iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā vērtībā un stāvoklī. Saražoto krājumu
pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta
izgatavošanu, kā arī attiecīgā daļa no vispārējiem izdevumiem, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālo jaudu. Pārdošanas
izmaksas netika iekļautas pašizmaksā. Krājumu vērtības atlikumi aprēķināti, izmantojot FIFO metodi. Ja krājumu neto
pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi ir iespējamas saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un finanšu pārskatu sastādīšanas
laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami
novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti pēc izdevumu pašreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai.
Uzkrājumi tiek atzīti,
1. Sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai
personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.
2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un Sabiedrība spēj
ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.
Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko Sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu pienākumu
bilances datumā pašu spēkiem vai, ja šajā datumā nodotu šī pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem
vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai
notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).
3. kad Sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību
izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības un saistību apjomu ir iespējams
ticami novērtēt.
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem
sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības
nodokļa.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
a) Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un
atlīdzības un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču
piegādes nosacījumiem.
b) Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
c) Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
d) Dividenžu ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāru tiesības saņemt dividendes.
e) Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikti.

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
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Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) IEVADĪTAIS GADA PĀRSKATA ATVASINĀJUMS elektroniskā formā pēc
sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir
sniegta citā griezumā, un tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto
finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.

Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2019. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā”

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 galvojumu un garantiju citām personām.
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai ir noslēgti telpu nomas līgumi par biroja telpu nomu. Līgums no 20.12.2018. par telpu nomu Upes ielā 4, Alsungā,
Alsungas novadā noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgums no 18.06.2018. par telpu nomu Jupatovkas ielā 5a, Rēzeknē noslēgts uz 1
gadu. Līgums no 11.10.2017 par telpu nomu Lāčplēša ielā 1, Valmierā, un vienošanās 23.10.2019 par līguma termiņa
pagarināšanu līdz 31.10.2020
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrība nav atbildētājs tiesas prāvās un finanšu pārskatā nav iekļauti nekādi uzkrājumi saistībām, kas varētu rasties.
1.8.4. saistības, kas attiecas uz pensijām
Sabiedrībai nav saistību pensijām.
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 (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība ir noslēgusi 3 operatīvās nomas līgumus par transportlīdzekļu nomu. Saskaņā ar noslēgtiem spēkā esošiem nomas
līgumiem, Sabiedrībai turpmākajos periodos jāveic sekojoši nomas maksājumi:
2020. Gadā euro 9905
2021.Gadā euro 7658
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība ir noslēgusi 3 līgumus par finanšu nomu ar sekojošiem noteikumiem:
Nr.             Nomātais aktīvs/vai aktīvu grupa                 Nomātais aktīvu/vai aktīvu grupas bilances vērtība           Procentu likmju
robežas gadā                                      euro
euro
1                Transportlīdzekļi                                       48 486                                                                        No 2.9% līdz 3.5% + 3
mēnešu EURIBOR                    3 052
kopā: 48 486 3 052
Līzingu nodrošinājumi ir finanšu līzingu objekti.
1.8.10. informācija par atgriezenisko nomu
Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas līgumu.
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Sabiedrībai nav aktīvu, kas būtu ieķīlāti vai citādi apgrūtināti.

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, saistībām, 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.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
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pārskata gada sākumā 4 328
pārskata gada beigās 51 041

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
46 713

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 2 536
pārskata gada beigās 2 786

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
250

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 24 471
pārskata gada beigās 48 255

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 159 861
pārskata gada beigās 196 377
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

36 516
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 19 377
pārskata gada beigās 41 739

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
22 362

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 140 484
pārskata gada beigās 154 638

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 159 861
pārskata gada beigās 196 377

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
36 516

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 19 377
pārskata gada beigās 41 739

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
22 362

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 140 484
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pārskata gada beigās 154 638

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 4.2. - Citi aizņēmumi, kuri segti ar
nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

11 134 Līzingu nodrošinājumi ir finanšu
līzingu objekti
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 11.05.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40103150246
Licences numurs 90
Sertifikāta numurs 34
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 41203042722 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Vadibas_zinojums_MPKS Mezsaimnieks_ 2019.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Biedru_kopsapulces_protokols_MPKS Mezsaimnieks_

2019.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
ZR_zinojums_MPKS Mezsaimnieks_ 2019.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP2019_KOMPLEKTS_1dala_MPKS Mezsaimnieks.pdf
10 Finanšu pārskata pielikums 2.daļa GP2019_KOMPLEKTS_2dala_MPKS Mezsaimnieks.pdf
11 Finanšu pārskata pielikums 3.daļa GP2019_KOMPLEKTS_3dala_MPKS Mezsaimnieks.pdf
12 Finanšu pārskata pielikums 4.daļa GP2019_KOMPLEKTS_4dala_MPKS Mezsaimnieks.pdf

Dokumenta numurs
EDS:

68419042 Iesniegšanas datums: 31.07.2020
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