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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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

2008.gadā kucēnu ieguves rādītāji ir bijuši iepriekšējā gada līmenī, - izaudzēti 5,0 ūdeļu kucēni no 
mātes  un  5,0  sudrablapsu  kucēni  no  mātes.  Zvēru  produktivitātes  celšanai,  ādu  kvalitātes 
uzlabošanai un jaunu šķirņu ieviešanai 2008.gadā tika iepirkti ūdeļu vaislas zvēri par 17 tūkstošiem 
latu.

2008.gadā neto apgrozījums ir 2,28 miljoni latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir palielinājies par 
25%. Pārdoto ādu daudzums 2008.gadā palielinājies par 28%, realizācijas cenas pieaugums ir neliels 
– 2%. Lielākais ādu daudzums tāpat kā iepriekšējā gadā ir pārdots Somijas un Dānijas izsoļu namos.

Akciju sabiedrībā “Grobiņa” 2008.gada vidējais strādājošo skaits ir bijis 123 darbinieki.

Akciju sabiedrība “Grobiņa” regulāri un bez kavēšanās ir veikusi visu nodokļu samaksu, darba algu 
izmaksu un citus maksājumus. 2008.gadā strādājošo vidējā darba alga ir pieaugusi par 3% un bija 
400,50 lati. Nodokļos samaksāti 317 tūkstoši latu.
 
Sabiedrība kontrolē finanšu riskus. Tā kā lielākā daļa uzņēmuma ienākumu ir Dānijas kronās un 
eiro, kas ir bijušas stabilas valūtas, uzņēmuma vadība tuvākajā nākotnē nesaskata nopietnus finanšu 
riskus.  Sabiedrības  izmantotie piesaistītie  līdzekļi  ir  atmaksājami  eiro.  Pēdējo gadu  realizācijas 
attīstības tendences norāda, ka sabiedrība ieņem stabilu vietu savā produkcijas realizācijas nišā un 
saražotā produkcija ir konkurētspējīga.

Sabiedrības īpašumā no 2006.gada ir 2500 uzņēmuma akcijas, kas atrodas slēgtajā reģistrā.
Sabiedrības vadība ir uzsākusi juridiskas darbības, lai laistu šīs akcijas publiskajā apgrozībā.

2008.gada neto peļņa uz akciju ir 0,018 lati jeb 0,025 eiro; 2007.gadā – 0,100 lati jeb 0,143 eiro.

Akciju  sabiedrības  „Grobiņa”  valde  ir  sagatavojusi  paziņojumu  par  korporatīvo  pārvaldību 
2008.gadā.  Paziņojums  sagatavots  saskaņā  ar  NASDAQ  OMX  Rīga  izdotajiem „Korporatīvās 
pārvaldības  principiem  un  ieteikumiem  to  ieviešanā”.  Valde  samērīgi  ievieš  rekomendētos 
korporatīvās  pārvaldības  principus  akciju  sabiedrības  „Grobiņa”  darbībā,  tādējādi  uzlabojot 
pārvaldības kvalitāti.

Laika  periodā  kopš  pārskata  gada  pēdējās  dienas  nav  bijuši  notikumi,  kas  būtiski  ietekmētu 
uzņēmuma finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī.

2009.gadā plānots turpināt atjaunot vaislas zvēru ganāmpulku, kam nepieciešami 30 tūkstoši latu.
Tiek  plānots  samazināt  produkcijas  ražošanas  izmaksas,  samazinot  strādājošo  darba  algas  un 
lopbarības izmaksas.  Investīcijām ražošanas iekārtās,  celtnēs un mašīnās kopā plānots izlietot 20 
tūkstošus latu. Nākamajā pārskata gadā realizācijas ieņēmumi tiek plānoti 1,7 miljoni latu. 

Akciju sabiedrības “Grobiņa” valde iesaka 2008.gada peļņu atstāt kā nesadalītu ražošanas attīstībai 
un modernizācijai.

                                                        
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2008. GADU

Pielikums 2008 2007
Ls Ls

1.  Neto apgrozījums 1 2278964 1817829

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (2014638) (1520127)

3. Bruto peļņa 264326 297702

4. Pārdošanas izmaksas 3 (112388) (84446)

5. Administrācijas izmaksas 4 (119001) (123666)

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 5 27864 20683

7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības 
izmaksas 6 (15060) (16428)

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 
ieņēmumi 7 42 66

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas 8 (36541) (35630)

16. Peļņa pirms nodokļiem 9242 58281

 17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par 
pārskata gadu 9 (2870) (9702)

18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 10 3433 2844

19. Pārējie nodokļi 11 (1020) (1219)

20. Pārskata gada peļņa 8785 50204

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

                                                        
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā

5



A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

BILANCE 2008. GADA 31.DECEMBRĪ
(1)

Pielik
ums

2008 2007

Ls Ls
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi  12
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības

271 436

Nemateriālie ieguldījumi kopā: 271 436

II. Pamatlīdzekļi:  13
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie 
stādījumi

443505 474582

3. Iekārtas un mašīnas 126041 179167
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 79224 104738
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas

26340 12579

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem - 13761
Pamatlīdzekļi kopā: 675110 784827

IV.Bioloģiskie aktīvi    14 507841 557700

V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   15
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 352 352
7. Pašu akcijas un daļas 2500 2500

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 2852 2852

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 1186074 1345815
Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 16 91808 72314
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 17 1951255 1994842
5. Avansa maksājumi par precēm - 2100

Krājumi kopā: 2043063 2069256

II. Debitori:
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 18 6896 9999
4. Citi debitori 19 11359 12179
7. Nākamo periodu izdevumi 20 1435 1387

Debitori kopā: 19690 23565

IV. Nauda 21 8054 157980

Apgrozāmie līdzekļi kopā: 2070807 2250801

Aktīvu kopsumma 3256881 3596616

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

BILANCE 2008. GADA 31. DECEMBRĪ (2)

Pielik
ums

2008 2007

Ls Ls
Pasīvs
Pašu kapitāls: 22

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 500000 500000
5. Rezerves
d) pārējās rezerves 54454 54454
6. Nesadalītā peļņa 

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 1667333 1617129
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 8785 50204

Pašu kapitāls kopā: 2230572 2221787

Uzkrājumi:
3. Citi uzkrājumi 1 52528 55080

Uzkrājumi kopā: 23 52528 55080

Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:

3. Atliktā nodokļa saistības 24 33277 36710
4. Citi aizņēmumi 25 232650 227480

Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā: 265927 264190

Īstermiņa kreditori:
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 351191 352832
5. No pircējiem saņemtie avansi 49663 416131
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem     26 212623 184300
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 
maksājumi 27 36314 41557
11. Pārējie kreditori 28 40411 45713
12. Nākamo periodu ieņēmumi 29 - 3159
15. Uzkrātās saistības 30 17652 11867

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: 707854 1055559

Kreditoru parādi kopā: 973781 1319749

Pasīvu kopsumma 3256881 3596616

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

                                                        
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2008. GADU

Pamatkapitāls Pārējās 
rezerves

Nesadalītā 
peļņa

Kopā

Ls Ls Ls Ls

2007. gada 01.janvārī 500000 54454 1617129 2171583

Pārskata gada peļņa 50204 50204

2007. gada 31. decembrī 500000 54454 1667333 2221787

Pārskata gada peļņa 8785 8785

2008. gada 31. decembrī 500000 54454 1676118 2230572

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

                                                         
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2008. GADU
Pēc netiešās metodes

Pieli
kums

2008 2007

Ls Ls
Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 9242 58281

Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu nolietojums 110078 108190
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi 165 164
c) pamatlīdzekļu likvidācija - 185
d) uzkrājumu veidošana (2552) 16146
e) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām 14862 (2840)
f) saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi (23489) (17188)
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (42) (66)
h) procentu maksājumi 36541 35630
i) ziedojumi 14 1

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 144819 198503

a) Bioloģisko aktīvu (pieaugums)/samazinājums 49859 (61109)
b) Krājumu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums 26193 (570678)
c) Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/ samazinājums 3875 70944
d) Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums/ (samazinājums) (349497) 7064

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma (124751) (355276)
4. Izdevumi procentu maksājumiem (36541) (35630)
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (2870) (9702)
6. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 3433 2844
7. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (1020) (1219)
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma (161749) (398983)

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (361) (129012)
2. Saņemtie procenti 42 66
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (319) (128946)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
1. Saņemti aizņēmumi 1153711 249168
2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi un ziedojumi 23489 17188
3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (1150182) (60634)
4. Izdevumi ziedojumiem (14) (1)
10. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 27004 205721

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (14862) 2840
Pārskata gada neto naudas plūsma (149926) (319368)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 157980 477348
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 21 8054 157980

Pielikumi no 10. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

                                                        
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

PIELIKUMS

I. Grāmatvedības politika

1. Vispārīgie principi

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada 
pārskatu likums” un spēkā esošajiem Latvijas Grāmatvedības standartiem: 1.LGS Finanšu pārskatu 
sagatavošanas  pamatnostādnes,  2.LGS  Naudas  plūsmas  pārskats,  3.LGS Notikumi pēc bilances 
datuma,  4.LGS  „Grāmatvedības  politikas  maiņa,  grāmatvedības  aplēšu  izmaiņas  un  iepriekšējo 
periodu kļūdas”, 6.LGS Ieņēmumi, 7.LGS Pamatlīdzekļi, 8.LGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un 
iespējamie aktīvi.
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk,
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas iepriekšējā gadā,
c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.,

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa,
• 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,

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma summas, 
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

d) Ņemti  vērā  ar  pārskata  gadu  saistītie  ieņēmumi un  izmaksas  neatkarīgi  no maksājuma 
datuma  un  rēķina  saņemšanas  vai  izrakstīšanas  datuma.  Izmaksas  saskaņotas  ar 
ieņēmumiem pārskata periodā.

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
g) Saimnieciskie  darījumi  atspoguļoti,  ņemot  vērā  to  ekonomisko saturu  un  būtību  nevis 

juridisko formu.
Finanšu gads ir 12 mēneši un sakrīt ar kalendāro gadu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts 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.
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A/S “GROBIŅA”
2008. GADA PĀRSKATS

2008 2007
Ls Ls

1 ASV dolārs (USD)
1 eiro (EUR)
1 Dānijas krona (DKK)
1 Lietuvas lits (LTL)
1 Krievijas rublis (RUB)

0,495
0,702804
0,0943
0,203
0,0171

0,484
0,702804
0,0942
0,204

0,0197

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:

Pamatlīdzekļa kategorija Nolietojuma likme %
Ēkas un būves 1,7% - 8,5%
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5,3% - 25%
Pārējie pamatlīdzekļi 9,1% - 33,33%

5. Bioloģiskie aktīvi

Kažokzvēri tiek atzīti bioloģisko aktīvu sastāvā. 

6. Krājumi

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. 

Krājumi  novērtēti  zemākajā  vērtībā  no to  tirgus  cenas  vai  pašizmaksas.  Izejvielu un  materiālu 
atlikumi novērtēti iegādes izmaksās. Gatavās produkcijas atlikumi novērtēti faktiskajā pašizmaksā. 
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta 
un atzīta tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad tie radušies.

7.  Debitoru parādi

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. 

8. Nauda un naudas ekvivalenti

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

9. 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.
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10. 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.

11. 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

2008 2007
Ls Ls

Ūdeļu ādas 2210699 1688516
Sudrablapsu ādas 1542 71803
Polārlapsu ādas 29057 15635
Dažādi pakalpojumi 37666 41875

2278964 1817829

Neto apgrozījums sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem

Latvija 204018 212152
Krievija 43091 8377
AAE - 31131
Somija 776930 352915
Lietuva 165671 146478
Dānija 1085919 1022096
Ukraina 3335 44680

2278964 1817829

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Lopbarība 826002 675389
Personāla izmaksas 713182 492020
Pamatlīdzekļu nolietojums 110805 68680
Medikamenti 78571 56900
Elektroenerģija 64468 38310
Pārējās ražošanas izmaksas 221610 188828

2014638 1520127

(3) Pārdošanas izmaksas

2008 2007
Ls Ls

Komisijas naudas izsoļu namiem 111841 82869
Reklāmas izdevumi 547 1577

112388 84446
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(4) Administrācijas izmaksas

Biroja uzturēšanas izmaksas 6444 7131
Darba samaksa 51367 53473
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8944 9834
Dažādi pakalpojumi 2654 9696
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 2901 5689
Komandējumi 2957 1586
Pārējie izdevumi 43734 36257

119001 123666

(5) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

Subsīdijas vaislas zvēru iegādei 20330 14030
ES SAPARD programmas finansiālais atbalsts 3159 3158
Dažādi ieņēmumi 1823 655
Ieņēmumi no valūtu kursu paaugstināšanās - 2840
Uzkrājuma samaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem 
samazinājums 2552 -

27864 20683

(6) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās 14862 -
Ziedojumi 14 1
Dažādi izdevumi - 2
Soda nauda 184 94
Pārdoto un izslēgto pamatlīdzekļu uzskaites vērtība - 185
Uzkrājums samaksai par neizmantotajiem atvaļinājumiem - 16146

15060 16428

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Procenti par naudas atlikumu bankā 42 66
42 66

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Procenti par avansa maksājumiem 10428 13264
Procenti par īstermiņa kredītiem 21460 18284
Procenti par ilgtermiņa kredītiem 4653 4082

36541 35630

(9) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

2008 2007
Ls Ls

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju

2870 9702

2870 9702

Uzņēmumu ienākuma  nodoklis  atšķiras  no  teorētiskās  nodokļa  summas,  kas  būtu  jāmaksā,  ja 
uzņēmuma peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi.
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(10) Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota pašreiz spēkā esošā nodokļa likme 15%.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un 
saistību bilances vērtībām un to vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem:

Uzkrājumu atvaļinājumiem pagaidu atšķirība 2039 (422)
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība (5472) (2422)
Atliktā nodokļa saistības (+), aktīvs (-) (3433) (2844)

(11) Pārējie nodokļi

Nekustamā īpašuma nodoklis par pārskata gadu 1020 1219

III. Paskaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem

(12)  Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, 
licences, preču zīmes un 

tamlīdzīgas izmaksas Kopā
Ls Ls

Sākotnējā vērtība
31.12.2007. 2137 2137
Iegādāts - -
Norakstīts - -
31.12.2008. 2137 2137

Nolietojums
31.12.2007. 1701 1701
Aprēķināts par 2008.gadu 165 165
Izslēgts - -
31.12.2008. 1866 1866

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2007. 436 436
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2008. 271 271
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(13) Pamatlīdzekļi

Zemes 
gabali, 

ēkas, būves 
un 

ilggadīgie 
stādījumi

Iekārtas 
un 

mašīnas

Pārējie 
pamatlī-

dzekļi un 
inventārs

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas

Avansa 
maksājumi

 par 
pamatlī-
dzekļiem

Kopā

Ls Ls Ls Ls Ls Ls

Sākotnējā vērtība
31.12.2007. 1164972 461556 190124 12579 13761 1842992
Iegādāts 361 13761 14122
Norakstīts (13761) (13761)
31.12.2008. 1164972 461556 190485 26340 0 1843353

Nolietojums
31.12.2007. 690390 282389 85386 - - 1058165
Aprēķināts par 
2008.gadu 31077 53126 25875 110078
Par norakstīto - - - - - -
31.12.2008. 721467 335515 111261 - - 1168243

Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2007. 474582 179167 104738 12579 13761 784827
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2008. 443505 126041 79224 26340 - 675110

Uzņēmuma īpašumā esošās zemes kadastrālā vērtība Ls 86 694, ēku kadastrālā vērtība Ls 81 839.

(14) Bioloģiskie aktīvi

Kažokzvēru bilances vērtība Ls
31.12.2007. 557700
Iegādāti vaislas zvēri 17131
Pārdoti vaislas zvēri -
Vērtības pieaugums sakarā ar vairošanos 895084
Vērtības samazinājums sakarā ar deģenerāciju (34693)
Samazinājums sakarā ar gatavās produkcijas ieguvi (927381)
31.12.2008. 507841

(15) Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pārējie vērtspapīri Pašu akcijas 
un daļas

 Kopā

Ls Ls Ls

Sākotnējā vērtība
31.12.2007. 352 2500 2852
Iegādāts - - -
Norakstīts - - -
31.12.2008. 352 2500 2852

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2007. 352 2500 2852
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2008. 352 2500 2852
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(16) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

2008 2007
Ls Ls

Lopbarība 47377 39321
Medikamenti 15099 12586
Kurināmais 29074 20362
Remontmateriāli 258 45

91808 72314

(17)Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Ūdeļu ādas 1829631 1910129
Lapsu ādas 121624 84713

1951255 1994842

(18)Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 6896 9999

Pārskata gadā uzkrājumi šaubīgiem parādiem nav veidoti.

(19)Citi debitori

Neakceptētais PVN - 39
PVN pārmaksa 4228 8264
Dabas resursu nodokļa pārmaksa - 70
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 7131 3806

11359 12179

(20)Nākamo periodu izdevumi

Preses abonementi 218 17
Normatīvo dokumentu abonements - 166
Apdrošināšanas prēmiju priekšapmaksas 817 857
Reklāma informatīvajos katalogos 400 347

1435 1387

(21)Naudas līdzekļi kasē un bankā

Naudas līdzekļi bankā 4561 153105
Naudas līdzekļi kasē 3493 4875

8054 157980

(22)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,  kas  pieder  sabiedrībai.  Vienas 
akcijas nominālvērtība ir 1 lats. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

Bilances postenī “Pārējās rezerves” atspoguļotas rezerves, kuras veidojušās no atskaitījumiem no 
pārskata gadu peļņas.

Saskaņā ar akcionāru sapulču lēmumiem iepriekšējo gadu peļņa atstāta kā nesadalīta.
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(23)Citi uzkrājumi

2008 2007
Ls Ls

Uzkrājums samaksai par neizmantotiem atvaļinājumiem uz 
pārskata gada sākumu

55080 38934

Palielinājums/(samazinājums) (2552) 16146
Uzkrājums samaksai par neizmantotiem atvaļinājumiem uz 
pārskata gada beigām

52528 55080

(24)Atliktā nodokļa saistības ilgtermiņa kreditoru sastāvā

Atliktais nodoklis aprēķināts no pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to 
vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem.

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis uz pārskata gada sākumu 36710 39554
Palielinājums vai (samazinājums) (3433) (2844)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis uz pārskata gada beigām 33277 36710

(25)Citi aizņēmumi

2008 2008 2007 2007
USD Ls USD Ls

Aizņēmums ASV dolāros ar atmaksas 
termiņu 2015.gadā un 2% likmi gadā 470000 232650 470000 227480

(26)Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 212623 184300

(27)Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

PVN* Sociālās 
apdroši
nāšanas 

iemak
sas

Iedzīvo
tāju 

ienāku
ma 

nodoklis

Uzņēm
umu 

ienāku
ma 

nodokli
s

Daba
s 

resur
su 

nodo
k

lis

Nekus
tamā 
īpašu

ma 
nodok

lis

Ris
ka 

node
va

Kopā

Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls

Parāds 
31.12.2007 25376 16148 0 33 41557
(Pārmaksa) 
31.12.2007 (8264) (3806) (70) (12140)
Aprēķināts par 
2008. gadu 216356 193514 101069 2869 499 1020 381 515708
Samaksāts 
2008. gadā (212320

)
(195738) (104191) (6194) (326) (1020) (381) (520170)

Parāds 
31.12.2008 23152 13026 103 0 33 36314
(Pārmaksa) 
31.12.2008 (4228) (7131) (11359)

*Nodokļu pārmaksa atspoguļota postenī “Citi debitori”.
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(28)Pārējie parādi kreditoriem

2008 2007
Ls Ls

Saistības ar darbiniekiem par darba samaksu 40160 45077
Degvielas kartes atlikums 251 636

40411 45713

(29)Nākamo periodu ieņēmumi īstermiņa kreditoru sastāvā

(a) no ES SAPARD programmas  saņemtais finansiālais  atbalsts  barības  sagatavošanas  iekārtas 
iegādei, kurš saskaņā ar grāmatvedības politiku (8.Dotācijas) tika iekļauts pārskata gada ieņēmumos 
iekārtas atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā –  summa Ls 3159  2008.gadā.

ES SAPARD finansiālais atbalsts - 3159
- 3159

(30)Uzkrātās saistības

Sakaru izdevumi decembrī 730 269
Elektroenerģija decembrī 6765 5633
Transporta pakalpojumi 280 151
Kaitējuma atlīdzība - 330
Par informācijas izplatīšanu - 352
Procenti par ilgtermiņa kredīta izmantošanu 2007.gadā un 
2008.gadā

8827 4082

Gada pārskata revīzija 1050 1050
17652 11867

IV. Pārējie paskaidrojumi

(31)Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

2008 2007
Vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā 123 131

(32)Padomes locekļu un valdes locekļu atlīdzība pārskata gadā

Padomes 
locekļi

Valdes locekļi

Aprēķinātā darba alga, Ls - 19489
Aprēķinātā atlīdzība par  padomes, valdes locekļa funkciju 
pildīšanu, Ls 1700 16798
Aprēķinātie valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, Ls 388 8742

(33)Atlīdzība zvērinātam revidentam

2008 2007
Ls Ls

Par gada pārskata pārbaudi 1050 1050

(34)Aktīvu apgrūtinājumi

Saskaņā ar komercķīlas līgumu pret aizdevuma līniju ir ieķīlāta sabiedrības kustamā manta līdz 350 
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000 latu par labu a/s GE MONEY BANK.

(35) Informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. un 56.1 pantu

Kapitāla struktūra

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 500 000 akcijām, kas sadalās 497 500 parastajās vārda akcijās 
ar  balsstiesībām un  2  500  parastajās  akcijās  bez balsstiesībām,  kas  pieder  sabiedrībai.  Vienas 
akcijas nominālvērtība ir 1 lats. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

Akciju kategorija Akciju skaits % no pamatkapitāla
Parastās vārda akcijas ar balsstiesībām – 

publiskajā apgrozībā

497500 99.5%

Parastās akcijas bez balsstiesībām – slēgtajā 

reģistrā

2500 0.5%

Akcionāru, kuriem ir īpašas kontroles tiesības, saraksts

Akcionāra vārds, 

uzvārds

Ieņemamais amats sabiedrībā Akciju skaits

2008.gada 

30.aprīlī

% no 

pamatkapit

āla
Jānis Siliņš Padomes priekšsēdētājs 30162 6.0%
Laimonis Laugalis Valdes priekšsēdētājs līdz 27.04.2007. 248256 49.7%
Gunta Isajeva Valdes loceklis 231 0.05%

 Valdes locekļu pilnvaras

Saskaņā ar a/s „Grobiņa”statūtiem katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. 

Akcionāru tiesības reglamentē LR likumdošana, Sabiedrības statūtos nav noteikti īpaši 

ierobežojumi vai noteikumi attiecībā uz balsstiesībām.

Starp Sabiedrību un valdes locekļiem nav vienošanos par kompensācijām, atkāpjoties no amata.
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības „Grobiņa” vadība ir atbildīga par uzņēmuma gada pārskatu sagatavošanu.

Akciju  sabiedrības „Grobiņa”  vadība  apliecina,  ka  gada  pārskats  par  2008.gadu  ir  sagatavots 
saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s 
„Grobiņa” aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa 
informācija.  Iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas, riska vadība un iekšējā kontrole visa 
gada laikā ir veiktas atbilstoši iekšējās kontroles procedūrām.

Akciju sabiedrības  „Grobiņa” vadība ir  atbildīga par  Latvijas  Republikas  likumdošanas  prasību 
izpildi.

                                                        
         Daina Kalniņa
         Valdes priekšsēdētāja                       
         Dubeņi, 2009.gada 26.martā
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