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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 

 

Uzņēmuma nosaukums Akciju sabiedrība ”Grobiņa” 
 

Uzņēmuma juridiskais statuss Publiska akciju sabiedrība 
 

Reģistrācijas numurs, vieta, datums 
komercreģistrā 

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003017297 
Rīga, 2004.gada 12.jūlijā 
 

Juridiskā adrese Lapsu iela 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Liepājas 
rajons, Latvija, LV-3438 
 

Darbības veids Zvērkopība, lauksaimniecības produkcijas 
ražošana, pārstrāde un realizācija, tirdzniecība un 
starpniecība, transporta pakalpojumi, telpu noma 
 

A/s “Grobiņa” padomes priekšsēdētājs 
 

Andris Upenieks 

A/s “Grobiņa” padomes locekļi Jānis Siliņš 
Agris Nagliņš 
Ojārs Petrēvics 
Jānis Briedis 
 

A/s “Grobiņa” valdes priekšsēdētājs Laimonis Laugalis 
 

A/s “Grobiņa” valdes locekļi Anatolijs Gorbunovs 
Gunta Isajeva 
 

Pārskata periods 2005.gada 01.janvāris – 2005.gada 31.decembris 
 

Revidents “Auditorfirma Grāmatvedības un revīzijas birojs” 
SIA 
Matīsa iela 65-8, Rīga, LV-1009, Latvija 
zvērināta revidente Aija Kurta 
sertifikāts Nr.128 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 
Akciju sabiedrības “Grobiņa” pamatdarbības veids ir ūdeļu un sudrablapsu audzēšana kažokādu 
ieguvei. 

 
2005.gadā kucēnu ieguves rādītāji ir bijuši iepriekšējo gadu līmenī - izaudzēti 4,3 ūdeļu kucēni no 
mātes un 4,2 sudrablapsu kucēni no mātes. Zvēru produktivitātes celšanai, ādu kvalitātes 
uzlabošanai un jaunu šķirņu ieviešanai 2005.gadā tika iepirkti  ūdeļu vaislas zvēri par 26,8 
tūkstošiem latu. 

 
2005.gadā neto apgrozījums ir 1,33 miljoni latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir samazinājies 
par 10%. Tas saistīts ar pieprasījuma samazināšanos Skandināvijas izsoļu namos. 

 
2005.gadā par 177,5 tūkstošiem latu veikti ieguldījumi ražošanas iekārtās un ēkās. Tika pabeigts 
remonts ādu cehā,  veikti remonti zvēru fermā ūdensvadam, barības sagatavošanas virtuves jumta 
remonts. Iegādāts jauns barības izdalītājs, barības smalcinātājs, ādu apstrādes iekārtas. Lielākās 
investīcijas – 120,0 tūkstoši latu – izlietotas jaunu zvēru mītņu celtniecībai fermā. 

 
Akciju sabiedrībā “Grobiņa” 2005.gada vidējais strādājošo skaits ir bijis 127 darbinieki. 
 
Akciju sabiedrība “Grobiņa” regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu, darba algu 
izmaksu un citus maksājumus. 2005.gadā strādājošo vidējā darba alga ir pieaugusi par 17% un bija  
225,80 lati. Nodokļos samaksāti 180,0 tūkstoši latu. 
  
2005.gada neto peļņa uz akciju ir 0,274 lati jeb 0,390 eiro; 2004.gadā – 0,485 lati jeb 0,690 eiro. 
 
2006.gadā plānots turpināt atjaunot vaislas zvēru ganāmpulku, kam nepieciešami 48 tūkstoši latu. 
 
Investīcijām ražošanas iekārtās, celtnēs un mašīnās kopā plānots izlietot 155,8 tūkstošus latu. 
 
 
Nākamajā pārskata gadā realizācijas ieņēmumi tiek plānoti 1,5 miljoni latu.  

 
Akciju sabiedrības “Grobiņa” valde iesaka 2005.gada peļņu atstāt kā nesadalītu ražošanas attīstībai 
un modernizācijai. 
 

 
 

____________________                ___________________                __________________                                      
Laimonis Laugalis                            Anatolijs Gorbunovs                         Gunta Isajeva 
Valdes priekšsēdētājs                        Valdes loceklis                                 Valdes loceklis 
 
 
Dubeņi, 2006.gada 30.martā 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2005. GADU 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 Pielikums 2005 2004
   Ls  Ls 
     

1.  Neto apgrozījums 1 1333996  1485896 
     

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  (1010020)  (1080780) 
     

3. Bruto peļņa  323976  405116 
     

4. Pārdošanas izmaksas  (55635)  (49977) 
      

5. Administrācijas izmaksas 2 (94332)  (88998) 
     

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 3 43395  19166 

      
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības 

izmaksas 4 (40435)  (38711) 
      

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 
ieņēmumi 5 755  132 

     
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 

izmaksas 6 (6122)  (4020) 
     
16. Peļņa pirms nodokļiem  171602  242708 

     
 17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 

pārskata gadu 7 (16197)  -
     
18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 8 (18226)  - 

      
18. Pārējie nodokļi  9 (125)  (125) 

     
19. Pārskata gada peļņa  137054  242583 

 
 
 
Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
    
____________________                ___________________                __________________                                       
Laimonis Laugalis                            Anatolijs Gorbunovs                         Gunta Isajeva 
Valdes priekšsēdētājs                        Valdes loceklis                                 Valdes loceklis 
 
 
Dubeņi, 2006.gada 30.martā 
 

 
 

 
 
 
 

BILANCE 2005. GADA 31.DECEMBRĪ 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 
   
 Pielik

ums 
2005   2004 

  Ls  Ls 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     

I. Nemateriālie ieguldījumi     
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības 

 764  841 

Nemateriālie ieguldījumi kopā:  764  841 
     
II. Pamatlīdzekļi:     

1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie 
stādījumi 

325897 217920 

3. Iekārtas un mašīnas 266827 271197 
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 53478 67487 
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas 

19897 12579 

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 9566 5956 
Pamatlīdzekļi kopā:  675665  575139 

     
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi  352  352 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  352  352 
     
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:     10 676781  576332 
Apgrozāmie līdzekļi     

I. Krājumi:     
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli     74429 111055 
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  1075898 842782 
5. Avansa maksājumi par precēm  64  
6. Darba un produktīvie dzīvnieki  406899 320774 

Krājumi kopā:  1557290  1274611 
     
II. Debitori:     

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 11 56029  15005 
4. Citi debitori 12 47229  76926 
7. Nākamo periodu izdevumi 13 1498  6076 

Debitori kopā:  104756  98007 
     
IV. Nauda 14 123712  73425 

     
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1785758  1446043 
     
Aktīvu kopsumma  2462539  2022375 

 
Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 6



A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 
BILANCE 2005. GADA 31. DECEMBRĪ 

 
   
 Pielik

ums 
2005  2004

  Ls  Ls
Pasīvs    
Pašu kapitāls: 15   

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)  500000  500000
5. Rezerves    
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves  54454  54454
6. Nesadalītā peļņa     

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  1194210  951627
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 137054  242583

Pašu kapitāls kopā:  1885718  1748664
    
Uzkrājumi:    

2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 18226  -
3. Citi uzkrājumi 24540  12958

Uzkrājumi kopā:  16 42766  12958
    
Kreditori:    
Ilgtermiņa kreditori:    

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm    -
4. Citi aizņēmumi  278710  -
12. Nākamo periodu ieņēmumi    17 6317  18800

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:  285027  18800
    
Īstermiņa kreditori:    

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm  54271  -
5. No pircējiem saņemtie avansi  30614  84337
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem     18 91409  98744
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 
maksājumi 

 
19 35372 

 
20559

11. Pārējie kreditori 20 19633  20720
12. Nākamo periodu ieņēmumi 21 12483  12484
15. Uzkrātās saistības 22 5246  5109

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  249028  241953
    
Kreditoru parādi kopā:  534055  260753
    
Pasīvu kopsumma  2462539  2022375

 
Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 

 
____________________                ___________________                __________________                                       
Laimonis Laugalis                            Anatolijs Gorbunovs                         Gunta Isajeva 
Valdes priekšsēdētājs                        Valdes loceklis                                 Valdes loceklis 
 
 
Dubeņi, 2006.gada 30.martā 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 
 

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2005. GADU 
 
 

 Pamatkapitāls Statūtos 
noteiktās 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls 
  
2004. gada 01.janvārī 500000 47400 958681 

 
1506081

Pārskata gada peļņa 242583 242583
Statūtos noteiktās rezerves 
palielinājums  - 5% no 2003. 
gada peļņas 

7054 (7054) 

2004. gada 31. decembrī 500000 54454 1194210 1748664
  
Pārskata gada peļņa 137054 137054
  
2005. gada 31. decembrī 500000 54454 1331264 1885718
          
 
Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
 
 
 

 ____________________                ___________________                __________________                                      
Laimonis Laugalis                            Anatolijs Gorbunovs                         Gunta Isajeva 
Valdes priekšsēdētājs                        Valdes loceklis                                 Valdes loceklis 
 
 
Dubeņi, 2006.gada 30.martā 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2005. GADU 
 

 
 Pieli 

kums 
2005   2004

  Ls  Ls 
     
Pamatdarbības naudas plūsma     
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  171602  242708

Korekcijas:     
a) pamatlīdzekļu nolietojums  76573  51561
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi  517  444
c) uzkrājumu veidošana   11582  12958
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām  24307  22101
e) saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi  (31697)  (9758)
f) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  (755)  (132)
g) procentu maksājumi  6122  4020
h) ziedojumi  1200  3000

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 
īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

 
259451 

 
326902

a) Krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums  (282679)  (176776)
b) Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums  (6749)  (10660)
c) Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums) 

 
(59679)  103370

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  (89656)  242836
4. Izdevumi procentu maksājumiem  (6122)  (4020)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem  (16197)  -
6. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem  (125)  (125)
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma  (112100)  238691
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    
1. Uzņēmumu akciju vai daļu iegāde  -  (66)
2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (177539)  (159821)
3. Saņemtie procenti  755  132
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (176784)  (159755)
    
Finansēšanas darbības naudas plūsma    
1. Saņemti aizņēmumi  590418  250474
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi  31697  9758
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai  (257437)  (265650)
4. Izdevumi ziedojumiem  (1200)  (3000)
10. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  363478  (8418)
    
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts  (24307)  (22101)
Pārskata gada neto naudas plūsma  50287  48417 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  73425  25008
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 14 123712  73425

 
Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
____________________                ___________________                __________________                                       
Laimonis Laugalis                            Anatolijs Gorbunovs                         Gunta Isajeva 
Valdes priekšsēdētājs                        Valdes loceklis                                 Valdes loceklis 
 
Dubeņi, 2006.gada 30.martā 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

PIELIKUMS 
 

I. Grāmatvedības politika 
 
1. Vispārīgie principi 

 
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Par 
uzņēmumu gada pārskatiem” un Latvijas Grāmatvedības standartiem. 
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. 
 
Naudas plūsmas pārskats sastādīts, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes. 
 

2. Neto apgrozījums 
 
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas – ūdeļu, sudrablapsu, polārlapsu ādu - un 
pakalpojumu vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa. 
 

3. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos 
 
Uzskaite uzņēmumā tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc 
Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. 
 
Līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 
pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek 
atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 
 2005 2004 
 Ls Ls 
   
1 ASV dolārs (USD) 
1 eiro (EUR) 
1 Dānijas krona (DKK) 
1 Lietuvas lits (LTL) 
1 Krievijas rublis (RUB) 

0,593 
0,702804 

0,0942 
0,204 

0,0206 

0,516 
0,703 

0,0944 
0,203 

0,0186 
 

4. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
 
Nemateriālajos ieguldījumos uzrādītas datorprogrammu licences iegādes vērtībā, atskaitot vērtības 
samazinājumu. Nemateriālo ieguldījumu vērtību paredzēts iekļaut izdevumos piecu gadu laikā. 
 
Visi pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.  
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 
perioda garumā, izmantojot vadības noteiktās likmes katram pamatlīdzeklim. 
  

5. Krājumi 
 
Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi.  
 
Krājumi uzrādīti zemākajā no to tirgus cenas vai pašizmaksas. Izejvielu un materiālu atlikumi 
novērtēti iegādes izmaksās. Gatavās produkcijas atlikumi un kažokzvēru atlikumi novērtēti 
faktiskajā pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu 
vērtība tiek norakstīta vai tai veidoti uzkrājumi, kas atskaitīti no krājumu bilances vērtības.  
 
 

6. Debitoru parādi 
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A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem. 
Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad uzņēmuma vadība uzskata, ka 
šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.  
 

7. Nauda un naudas ekvivalenti 
 
Naudas plūsmas pārskatā nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo banku kontu 
atlikumiem un debetkartes drošības depozīta. 
 

8. Nodokļi 
 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas tiek iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties 
uz vadības veiktajiem aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu. 
 
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp 
aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Pagaidu 
atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu un 
nodokļu aprēķina vajadzībām, kā arī no uzkrājumiem atvaļinājumiem. Gadījumos, kad kopējais 
atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā 
tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. 
Tā kā atliktajam nodoklim vadības izpratnē ir aptuvenas aplēses raksturs un saskaņā ar iepriekš 
pielietoto grāmatvedības politiku, izmantojot likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” pieļaujamo 
atkāpi no atsevišķām likuma normām, lai finanšu pārskats sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu par 
uzņēmuma līdzekļiem un saistībām, atliktais nodoklis tiek atspoguļots uzkrājumu sastāvā. 
 

9. Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 
 
Uzkrājumi atvaļinājumiem tiek aprēķināti kā kopējie uzkrājumi visiem darbiniekiem, ņemot vērā 
katra darbinieka vidējo dienas atalgojumu un uzkrāto atvaļinājuma dienu skaitu pārskata perioda 
beigās. 
 

10. Dotācijas 
 

Pamatlīdzekļu iegādei saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus 
pakāpeniski ietver ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 
perioda laikā. 
 

II. Paskaidrojumi atsevišķiem peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem 
 
(1) Neto apgrozījums 

 
Neto apgrozījums sadalījumā pa pamatdarbības veidiem 

 
 2005   2004 
 Ls  Ls 
Ūdeļu ādas 1295795  1417424
Sudrablapsu ādas 6968  35016
Polārlapsu ādas 1805  1681
Vaislas zvēri -  8400
Dažādi pakalpojumi 29409  22400
Transporta pakalpojumi 19  975
 1333996  1485896

Neto apgrozījums sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem 
 
 2005  2004
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 Ls  Ls
Latvija 152967  111352
Krievija 169868  330606
Ukraina -  49550
AAE -  64510
Kazahstāna 33351  -
Somija 240261  262239
Lietuva -  1643
Dānija 695864  628496
Grieķija 41685  37500
 1333996  1485896

 
(2) Administrācijas izmaksas 
 
Biroja uzturēšanas izmaksas 9350  17749
Darba samaksa 44934  32118
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11042  4590
Dažādi pakalpojumi 5447  4211
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

 
7115 

 
6271

Komandējumi 5809  11156
Apdrošināšana -  2281
Pārējie izdevumi 10635  10622
 94332  88998

 
(3) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 
Ieņēmumi no starpības starp zemes privatizācijā ieguldīto 
privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un tās pārdošanas 
cenu 

 
9326 

 
9326

Subsīdijas vaislas zvēru iegādei 28539  6600
ES SAPARD programmas finansiālais atbalsts 3158  3158
Norakstīts kreditora parāds 2372  82
 43395  19166

 
(4) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 

 
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās 24307  22101
Ziedojumi 1200  3000
Dažādi izdevumi 210  -
Soda nauda 3136  186
Norēķini ar debitoriem -  82
Komandējuma izdevumi -  384
Uzkrājums samaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem 11582  12958
 40435  38711

 
(5) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 
 2005  2004
 Ls  Ls
Procenti par naudas atlikumu bankā 755  132
 755  132

 
(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
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Procenti par avansa maksājumiem 3567  782
Procenti par īstermiņa kredītiem 2555  1942
Procenti par ilgtermiņa kredītiem -  1296
 6122  4020

 
(7) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis 16197  -
 16197  -

 
2004.gadā uzņēmumu ienākuma nodoklis nav aprēķināts, jo tika segti iepriekšējo gadu zaudējumi 
pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas. Zaudējumu segšanas beigu termiņš bija 2004.gads. 
 
(8) Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu 
un saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 
 
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 18226  21322
Uzkrājumu atvaļinājumiem pagaidu atšķirība -  (1944)
Nesegto zaudējumu pagaidu atšķirība -  (25275)
Atliktā nodokļa saistības (+), aktīvs (-) 18226  (5897)

 
Saskaņā ar piesardzības principu 2004.gadā atliktā nodokļa aktīvs netika atzīts. 

 
(9) Pārējie nodokļi 

 
Nekustamā īpašuma nodoklis par pārskata gadu 125  125

 
 
III. Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem 

 
(10) Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats par 2005.gadu –  skat. 1.pielikumu 

 
(11) Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 56029  15005

 
Pārskata gadā uzkrājumi šaubīgiem parādiem nav veidoti. 
 

(12) Citi debitori 
 

Neakceptētais PVN 751  -
PVN pārmaksa  46406  75251
Darbinieku avansi saimnieciskām vajadzībām -  79
Degvielas kartes atlikums 72  1596
 47229  76926

 
 
 
 
 

(13) Nākamo periodu izdevumi 
 

 2005  2004
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 Ls  Ls
Priekšapmaksa par biržas pakalpojumiem -  5000
Preses abonementi 84  35
Normatīvo dokumentu abonements 280  258
Apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas 483  201
Reklāma informatīvajos katalogos 651  582
 1498  6076

           
(14) Naudas līdzekļi kasē un bankā 
 
Naudas līdzekļi bankā 121294  68893
Naudas līdzekļi kasē 256  536
Debetkartes atlikums 2162  3996
 123712  73425

 
(15) Pašu kapitāls 
 
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 500 000 akcijām, kas sadalās 497 500 parastajās vārda akcijās 
ar balsstiesībām un 2 500 parastajās akcijās bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 
lats. 
 
Bilances postenī “Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves” atspoguļotas rezerves, kuras veidojušās 
no atskaitījumiem no pārskata gadu peļņas. 
 
Saskaņā ar akcionāru sapulču lēmumiem iepriekšējo gadu peļņa atstāta kā nesadalīta. 
 

(16) Citi uzkrājumi 
 

Uzkrājums samaksai par neizmantotiem atvaļinājumiem 24540  12958
 24540  12958

 
(a) Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 
 
Atliktais nodoklis aprēķināts no pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to 
vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem. 
 

(17) Nākamo periodu ieņēmumi ilgtermiņa kreditoru sastāvā 
 

Bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” atspoguļoti: 
(a) 2002.gadā zemes privatizācijai iegādāto kompensācijas sertifikātu starpība starp to iegādes 
cenu un zemes pārdošanas cenu, kura tiek iekļauta pārskata gada ieņēmumos 5 gadu laikā – summa 
Ls 9325 tika iekļauta pārskata gada ieņēmumos 2006.gadā, 
(b) no ES SAPARD programmas saņemtais finansiālais atbalsts barības sagatavošanas iekārtas 
iegādei, kurš saskaņā ar grāmatvedības politiku (8.Dotācijas) tiks iekļauts pārskata gada ieņēmumos 
iekārtas atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā – summa Ls 6317 attiecīgi  2007. un 2008.gados. 
 
 
 
 
 
 
  2005  2004
 Ls  Ls
Starpība starp zemes privatizācijā ieguldīto privatizācijas 
sertifikātu iegādes vērtību un to pārdošanas cenu  

-  9325

ES SAPARD finansiālais atbalsts 6317  9475

 14



A/S “GROBIŅA” 
2005. GADA PĀRSKATS 

 6317  18800
 

(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 91409  98744

 
(19) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

 
 PVN* Sociālās 

apdroši 
nāšanas 

iemak 
sas 

Iedzīvo 
tāju 

ienāku 
ma 

nodokl
is 

Uzņēm
umu 

ienāku
ma 

nodokl
is 

Dabas 
resursu 

nodok 
lis 

Nekus 
tamā 
īpašu

ma 
nodok 

lis 

Ris 
ka 

node 
va 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 
 
Parāds 
31.12.2004  12491 7796 0 229

 
 

0 

 
 

43 20559
(Pārmaksa) 
31.12.2004 

 
(75251) 

  
(75251)

Aprēķināts par 
2005. gadu (105102) 111884 65260 16197 827

 
125 541 194834

Samaksāts 
2005. gadā 

 
130886 (112364) (66086) 0 (908)

 
(125) 

 
(538) (180021)

Samaksāta 
soda un 
nokavējuma 
naudas  

 
 

3061 

  

Parāds 
31.12.2004 

 
12011 6970 16197 148

 
0 

 
46 35372

(Pārmaksa) 
31.12.2005 

 
(46406) 

  
(46406)

 
*PVN pārmaksa atspoguļota postenī “Citi debitori”. 
 

(20) Pārējie parādi kreditoriem 
 

 2005  2004
 Ls  Ls
   
Saistības ar darbiniekiem par darba samaksu 19633  20720
 19633  20720

 
(21) Nākamo periodu ieņēmumi īstermiņa kreditoru sastāvā 

 
Bilances postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” atspoguļoti: 
(a) 2002.gadā zemes privatizācijai iegādāto kompensācijas sertifikātu starpība starp to iegādes 
cenu un zemes pārdošanas cenu, kura tiks iekļauta pārskata gada ieņēmumos – summa Ls 9325 
2006.gadā; 
 
(b) no ES SAPARD programmas saņemtais finansiālais atbalsts barības sagatavošanas iekārtas 
iegādei, kurš saskaņā ar grāmatvedības politiku (8.Dotācijas) tiks iekļauts pārskata gada ieņēmumos 
iekārtas atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā –  summa Ls 3158  2006.gadā. 
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 2005  2004
 Ls  Ls
Starpība starp zemes privatizācijā ieguldīto privatizācijas 
sertifikātu iegādes vērtību un tās pārdošanas cenu  

9325  9326

ES SAPARD finansiālais atbalsts 3158  3158
 12483  12484

 
(22) Uzkrātās saistības 

 
Sakaru izdevumi decembrī 163  243
Elektroenerģija decembrī 4383  4866
Gada pārskata revīzija 700  -
 5246  5109

 
 
IV. Pārējie paskaidrojumi 
 

(23) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits  
 

 2005  2004
Vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā 127  125

 
(24) Padomes locekļu un valdes locekļu atlīdzība pārskata gadā 

 
 Padomes 

locekļi 
Valdes locekļi

Aprēķinātā darba alga, Ls - 9999
Aprēķinātā atlīdzība par padomes, valdes locekļa funkciju 
pildīšanu, Ls 

 
1100 

 
11007

Aprēķinātie valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, Ls 347 6872
 

(25) Aktīvu apgrūtinājumi 
 
Saskaņā ar komercķīlas līgumu  pret aizdevuma līniju ir ieķīlāta sabiedrības kustamā manta līdz 
300 000 latu. 

 
(26) Notikumi pēc pārskata gada beigām 

 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu 
Uzņēmuma finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī. 
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