Valsts aģentūra

“Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013; tālrunis 67373051; e-pasts administracija@latak.gov.lv

Rīgā

GADA PĀRSKATA SKAIDROJUMI
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS
PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr. 5-22/3

Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
2018. gada finanšu pārskata skaidrojumiem
Pamatojoties uz 2018.gada 27.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.70 “Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
pārveidi par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”,
izveidota no 2018.gada 1.marta (turpmāk tekstā – Aģentūra).
I Bilances posteņu izmaiņu skaidrojums
2018.gada pārskata gada bilances kopsumma ir 237 154 EUR.
AKTĪVS

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

1. Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopā

1.1.

169

0

0

0

Licences, koncesijas un patenti,
preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības

1.1.2.

169

0

0

0

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

Izmaiņas %

Piezīme Nr. 1.1.
Nemateriālie ieguldījumi bilancē uzrādīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto
amortizāciju.
Piezīme Nr.1.1.2.
Aģentūras bilancē pārņemti nemateriālie ieguldījumi atlikušajā vērtībā:
136 621 EUR datorprogrammas;
10 910 EUR pārējie nemateriālie ieguldījumi.
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169 EUR iegādātas licences Sertifikācijas standartiem ISO/IEC 20000-6:2017
un ISO/IEC 20000-1:2018 jaunas akreditācijas jomas sertificēšanai.
6 050 EUR izveidota papildus funkcija programmai “Akreditācijas informācijas
sistēma”.
Pārskata gadā aprēķināta amortizācija:
22 879 EUR datorprogrammām;
1 455 EUR pārējiem nemateriāliem ieguldījumiem.
Saskaņā ar Vienošanos “Par grāmatvedības, personāla vadības un informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju funkcijas nodrošināšanu”, Aģentūra oktobrī
nodeva Ekonomikas ministrijai:
113 742 EUR atlikušajā vērtībā datorprogrammas, sākotnējā vērtība
136 621 EUR, uzkrātā amortizācija 22 879 EUR;
9 455 EUR atlikušajā vērtībā pārējos nemateriālos ieguldījumus, sākotnējā
vērtība 10 910 EUR, uzkrātā amortizācija 1455 EUR.
6 050 EUR izveidoto papildus funkciju programmai “Akreditācijas informācijas
sistēma”.
2. Pamatlīdzekļi

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

Piezīme Nr.1.2.
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

Pamatlīdzekļi - kopā

1.2.

19204

0

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3

14669

Ilgtermiņa ieguldījumi
nomātajos pamatlīdzekļos

1.2.7.

4535

Izmaiņas %

0

0

0

0

0

0

0

0

Piezīme Nr.1.2.
Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto
nolietojumu.
Piezīme Nr.1.2.3.
Aģentūras bilancē pārņemti pamatlīdzekļi atlikušajā vērtībā:
15 461 EUR transporta līdzekļi (divas automašīnas);
15 680 EUR datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika;
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2 721 EUR iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi (skapji, galdi krēsli,
u.c).
5 461 EUR ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.
Pārskata gadā pamatlīdzekļu aprēķinātais nolietojums:
3 430 EUR transporta līdzekļiem;
2 867 EUR datortehnikai, sakaru un citai biroja tehnikai;
1 064 EUR iepriekš neklasificētiem pārējiem pamatlīdzekļiem;
926 EUR ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos.
Saskaņā ar Vienošanos “Par grāmatvedības, personāla vadības un informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju funkcijas nodrošināšanu”, Aģentūra oktobrī
nodeva Ekonomikas ministrijai:
11 818 EUR atlikušajā vērtībā datortehniku, sakaru un citu biroja tehniku,
sākotnējā vērtība 14 161 EUR, uzkrātais nolietojums 2 343 EUR;
0 EUR atlikušajā vērtībā iepriekš neklasificētos pārējos pamatlīdzekļus,
sākotnējā vērtība 133 EUR, uzkrātais nolietojums 133 EUR.
14 EUR samazinājums par pārskata gadā no uzskaites izslēgtiem nolietotiem
iepriekš neklasificētiem pārējiem pamatlīdzekļiem, sākotnējā vērtībā 1 073
EUR, uzkrātais nolietojums 1 059EUR.
3. Apgrozāmie līdzekļi

AKTĪVS
Krājumi - kopā
Izejvielas un materiāli

Piezīmes
Nr.

3.1. Krājumi
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

2.1.

148

0

x

148

0

Izmaiņas %

0

0

0

0

Piezīme Nr. 2.1
395 EUR pārņemti krājumi, iegādāti par 6051 EUR, tai sk.:
657 EUR iegādāti saimniecības materiāli un kancelejas piederumi, 657 EUR
norakstīti, atlikums 0 EUR;
2 320 EUR iegādāta degviela, smērvielas, 47 EUR pārņemta, 2 249 EUR
norakstīts, atlikums 118 EUR;
584 EUR iegādātas mašīnu rezerves daļas, 584 EUR norakstīts, atlikums 0 EUR;
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375 EUR iegādāti pārējie materiāli, 345 EUR norakstīti, atlikums 30 EUR;
2 115 EUR iegādāts inventārs, 348 EUR pārņemts, 2 463 EUR norakstīts
izsniedzot ekspluatācijā, atlikums 0 EUR (nodrošināta analītiskā uzskaite).

AKTĪVS
Debitori- kopā

Piezīmes
Nr.

3.2. Debitori
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

2.3

35 552

0

Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem

2.3.1.

16 569

Uzkrātie ieņēmumi

2.3.2.

Prasības pret personālu
Pārējās prasības

Izmaiņas %

0

0

0

0

0

18 388

0

0

0

2.3.3

462

0

0

0

2.3.4

133

0

0

0

Piezīme Nr.2.3.1
21 934 EUR pircēju un pasūtītāju prasības pret pasūtītājiem par saņemtiem
akreditācijas pakalpojumiem un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju
darbības uzraudzības pakalpojumiem;
5 365 EUR izveidotie uzkrājumi par pārskata perioda beigās izvērtētām prasībām,
kuru izpildes termiņš kavēts 90 dienas un vairāk, pamatojoties uz 2009.gada
15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1485 “Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 97.1. un 102.punktu;
16 569 EUR debitoru prasības uzrādītas neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus
nedrošām (šaubīgām) debitoru prasībām (21 934 EUR - 5 365 EUR).
Piezīme Nr.2.3.2
18 388 EUR izveidotie uzkrātie ieņēmumi par ikgadējām maksām par
akreditācijas statusa uzturēšanu, kas attiecas uz pārskata gadu.
Piezīme Nr.2.3.3
462 EUR prasības pret personālu par avansiem komandējumiem 2019.gada
janvārī (dienas nauda, aviobiļešu un viesnīcu rezervācija).
Piezīme Nr.2.3.4
133 EUR pārējās prasības - samaksātā drošības nauda SIA Venden.
3.3. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un
projektiem
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AKTĪVS
Nākamo periodu izdevumi un
avansi par pakalpojumiem un
projektiem - kopā
Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem

Piezīmes
Nr.

5
Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

2.4

1 679

0

x

0

0

1 679

0

Pārējie nākamo periodu izdevumi

Izmaiņas %

0

0

0

0

0

0

Piezīme Nr.2.4
1 679 EUR nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem
(apdrošināšana, darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi).

AKTĪVS
Naudas līdzekļi - kopā

Pamatbudžets

Piezīmes
Nr.

3.4. Naudas līdzekļi

2.6

x

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

180 402

Izmaiņas
euro

Izmaiņas %

0

0

0

0

0

0

180 402

PASĪVS

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

4. Pašu kapitāls

Budžeta izpildes rezultāts - kopā

3.5.

14 184

0

Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts

3.5.2.

14 184

0

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

Izmaiņas %

0

0

0

0

3.5.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Budžeta gada izpildes rezultāts aprēķināts kā pārskata gada faktisko ieņēmumu
un faktisko izdevumu starpība un Aģentūras pārņemtais iepriekšējo pārskata
gadu budžeta izpildes rezultāts.

5. Kreditori
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Piezīmes
Nr.

6

AKTĪVS
Kreditori - kopā

5

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

222 970

0

Izmaiņas %

0

0

0

0

Ilgtermiņa saistības

5.1.

0

0

Īstermiņa saistības

5.2.5.9-

222 970

0

0

0

Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

5.3.

3 386

0

0

0

Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

13 461

0

0

0

5.6

1 821

0

0

0

5.7.

781

0

0

0

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

49

0

0

0

Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi

5.9.

203 472

0

0

0

Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Nodokļi un sociālās
apdrošināšanas maksājumi

Piezīme Nr. 5.3.
3 385 EUR kreditoru īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
Piezīme Nr. 5.4.
Nr.
p.k.

Nosaukums

Summa

Īstermiņa uzkrātās saistības:

KOPĀ

13 461

1.

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem
par decembrī saņemtajiem pakalpojumiem

Par 2018.gada Finanšu pārskatu revīziju un
VAS Mācību maksa

1 703

2.

Uzkrātās saistības

Ierēdņu un darbinieku atvaļinājumiem

9 521

3.

Uzkrātās saistības

Ierēdņu un darbinieku atvaļinājumu
sociālās apdrošināšanas maksājumiem

2 237

Piezīme Nr.5.6.
1 821 EUR aprēķinātā darba samaksa par 2018.gada decembri
līgumdarbiniekiem, saskaņā ar uzņēmuma līgumiem.
Piezīme Nr.5.7.
781 EUR aprēķinātie nodokļi par 2018.gada decembri līgumdarbiniekiem,
saskaņā ar uzņēmuma līgumiem t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas 717 EUR un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 64 EUR.
Piezīme Nr.5.8.
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49 EUR citas saistības pret personālu t.sk. 23 EUR par obligāto veselības
pārbaudi, 26 EUR par ceļa izdevumiem ekspertiem.
Piezīme Nr.5.9.
Kopsumma 203 472 EUR, tai sk.:
133 875 EUR saņemtie īstermiņa avansa maksājumi par akreditācijas
pakalpojumiem un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbības
uzraudzības pakalpojumiem;
36 165 EUR īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību, Twinning
projekta AZ/13/ENI/TR/02/16 (AZ/46) “Azerbaidžānas Republikas Nacionālās
akreditācijas sistēmas stiprināšana”.
33 432 EUR nākamo periodu ieņēmumi gada maksām par akreditācijas statusa
uzturēšanu.

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

ZEMBILANCE

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
euro

Nomātie aktīvi

0.1.

0

0

Zembilances pasīvi

9.5.

0

0

9.5.9

0

0

Citas zembilances saistības

Izmaiņas %

0

0

0

0

Pamatojoties uz 2018.gada 27.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.70 “Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
pārveidi par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Aģentūra
ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura savā
darbībā īsteno nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas, no zembilances
izslēgti:
99 EUR nomātie nemateriālie ieguldījumi, saskaņā ar Vienošanos “Par
grāmatvedības, personāla vadības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
funkcijas nodrošināšanu” īpašnieks Ekonomikas ministrija;
558 EUR nomātie krājumi (inventārs) pārgrāmatoti Aģentūras bilancē, kurus
Ekonomikas ministrija pēc inventarizācijas nodeva Aģentūrai par 108 vienībām
(0.00 EUR vērtībā), nodrošināta analītiskā uzskaite.
203 EUR nolietotie pamatlīdzekļi norakstīti.
(Zembilances nomātos aktīvos bija uzskaitīti ilgtermiņa ieguldījumi un krājumi,
kuri Aģentūrai kā kapitālsabiedrībai no Ekonomikas ministrijas bija nodoti nomā
valsts funkcijas nodrošināšanai akreditācijas jomā. Pamatlīdzekļi nolietoti,
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izslēgti no zembilances, nemateriālie nodoti Ekonomikas ministrijai, krājumi pēc
gabalu skaita nodoti Aģentūrai, nodrošināta krājumu analītiskā uzskaite.)
Cita informācija pie bilances
Atbilstoši Aģentūras rīcībā esošajai informācijai 2018.gadā un līdz pārskata
sagatavošanai jaunas tiesvedības nav uzsāktas. Vienlaikus joprojām nav zināms
precīzs lietas izskatīšanas datums kasācijas instancē šādām administratīvajām
lietām:
lietā Nr. A420277714, kur atbilstības novērtēšanas institūcija ir iesniegusi
Augstākās tiesas Senātā kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas
2016.gada 14.decembra spriedumu, ar ko atbilstības novērtēšanas institūcijas
prasība ir noraidīta (kasācijas sūdzība ir pieņemta ar Augstākās tiesas Senāta
2017.gada 3.februāra lēmumu, savukārt ar 31.10.2018. lēmumu lieta nodota
izskatīšanai kasācijas kārtībā). Šajā tiesvedībā otra puse prasa personiskā
kaitējuma atlīdzinājumu 7 114 EUR apmērā;
lietā Nr. A420251614, kur atbilstības novērtēšanas institūcija ir iesniegusi
Augstākās tiesas Senātā kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas
2016.gada 10.maija spriedumu, ar ko atbilstības novērtēšanas institūcijas prasība
ir noraidīta (kasācijas sūdzība ir pieņemta ar Augstākās tiesas Senāta 2018.gada
12.oktobra lēmumu). Šajā tiesvedībā otra puse prasa zaudējumu atlīdzinājumu
13 761 EUR apmērā un personiskā kaitējuma atlīdzinājumu 5 000 EUR apmērā;
lietā Nr. A420153915, kur atbilstības novērtēšanas institūcija ir iesniegusi
Augstākās tiesas Senātā kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas
spriedumu, ar ko atbilstības novērtēšanas institūcijas prasība ir noraidīta
(kasācijas sūdzība ir pieņemta ar Augstākās tiesas Senāta 2017.gada 19.janvāra
lēmumu, savukārt ar 31.10.2018. lēmumu lieta nodota izskatīšanai kasācijas
kārtībā). Šajā tiesvedībā otra puse prasa personiskā kaitējuma atlīdzinājumu 5 000
EUR apmērā.
Nav zināms lietas izskatīšanas datums un rezultāts nav prognozējams.
Iepriekšējās tiesvedībās prasītāja (otras puses) lūgumi ir noraidīti, uzkrātās
saistības netiek aprēķinātas.
II Naudas plūsmas pārskata skaidrojums
Kods

Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Iepriekšējais
pārskata
periods

Pārskata
periods

I.

Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)

733 751

0

II.

Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)

553 349

0

A.

Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)

180 571

0

A1.

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)

733 751

0

699 139

0

0

0

A1.3.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

A1.4.

Ārvalstu finanšu palīdzība
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A1.5.
A2.
A2.1.
A2.2.

Transferti
Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)
Atalgojums
Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un
kompensācijas

34 612

0

553 180

0

348 822

0

104 862

0

A2.3.

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni

41 943

0

A2.4.

Pakalpojumi

51 013

0

6 268

0

A2.5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
periodika

A2.6.

Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi

B.

Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)

B2.

Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)

B2.1.

Nemateriālo ieguldījumu iegāde

272

0

-169

0

169

0

169

0

B2.3.
III.
D1.

Pamatlīdzekļu iegāde
Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0
180 402
0

0
0
0

IV.

Naudas plūsma kopā (III.+D1.)
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. NL2.)
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu
slēgšanas)

180 402

0

-180 402

0

0

0

180 402

0

VI.
NL1.
NL2.

Piezīme Nr.A.1.
733 751 EUR Ieņēmumi no pamatdarbības, ko veido akreditācijas pakalpojumi
un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzības
pakalpojumi un Ekonomikas ministrijas pārskaitītais transferts, kas izlietots
atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14.panta pirmās daļas 5., 6., un
7.punktam, no valsts budžeta līdzekļiem finansē Aģentūras darbinieku atlīdzību
un ar pārstāvniecību saistītos izdevumus starptautiskajās akreditācijas
organizācijās.
2018. gadā gūtie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem pārsniedza
prognozētos par aptuveni 4,6 procentiem. Minētās izmaiņas saistāmas ar
pieprasījuma pieaugumu pēc akreditācijas pakalpojumiem, debitoru parādu
vadības pieejas maiņu, kā arī ieņēmumu plūsmas organizācijas izmaiņām.
Piezīme Nr.A.1.3.
699 139 EUR maksas pakalpojumi, ieņēmumus veido akreditācijas pakalpojumi
un akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzības
pakalpojumi, ikgadējās maksas par akreditācijas statusa uzturēšanu.
Piezīme Nr.A1.5.
34 612 EUR pārskata periodā no Ekonomikas ministrijas saņemtais transferts,
atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. panta pirmās daļas 5., 6., un
7.punktam no valsts budžeta līdzekļiem finansē Aģentūras darbinieku atlīdzību
90011630688_PASK_140219_00; Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” 2018. gada
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un ar pārstāvniecību saistītos izdevumus
organizācijās.

starptautiskajās

akreditācijas

Piezīme Nr.A2. Izdevumi no pamatdarbības:
Piezīme Nr.A2.1.
348 822 EUR izdevumi darba samaksai, tai skaitā akreditācijas ekspertiem
atbilstoši uzņēmumu līgumiem 52 686 EUR, Twinning projekta ekspertiem 8371
EUR.
Aģentūrā ir 20 amata vietas, no kurām pārskata perioda noslēgumā ir vakantas 3
amata vietas (direktora amata vieta un 2 vadošo vērtētāju amata vietas). Pārskata
laika periodā ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 7 darbiniekiem. Konkursa
ceļā ir atlasīti jauni darbinieki, kuri apgūst pienākumu izpildei nepieciešamās
prasmes.
Piezīme Nr.A2.2.
104 862 EUR izdevumi darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām,
pabalstiem un kompensācijām.
Piezīme Nr.A2.3.
41 943 EUR komandējumu un darba braucienu izdevumi, t.sk. komandējuma
izdevumi Twinning projekta AZ/13/ENI/TR/02/16 (AZ/46) “Azerbaidžānas
Republikas Nacionālās akreditācijas sistēmas stiprināšana” 8 497 EUR
samaksātā dienas nauda un 3 334 EUR pārējie komandējuma izdevumi.

Piezīme Nr.A2.4.
51 013 EUR izdevumi pakalpojumiem, t.sk. 4 653 EUR sakaru pakalpojumi,
6 639 EUR komunālie pakalpojumi, 12 295 EUR administratīvie izdevumi,
25 051 EUR telpu noma, u.c.
Piezīme Nr.A2.5.
6 268 EUR izdevumi krājumu, materiālu un preču iegādei, t.sk. 545 EUR biroja
preču iegāde, 2 115 EUR inventāra iegāde, 2 525 EUR kurināmā un enerģētikas
materiālu iegāde, 375 EUR precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai u.c.
Piezīme Nr.A2.6.
272 EUR izdevumi nodokļu un nodevu maksājumiem - transportlīdzekļu
ekspluatācijas nodoklis 2018.gadam.
Piezīme Nr.B.2.
169 EUR izdevumi no ieguldījumu darbības pārskata periodā, iegādāti
nemateriālie ieguldījumi.
Piezīme Nr.NL.2.
180 402 EUR naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās.
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III Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts

Kods

Pārskata periods

Iepriekšējais
pārskata
periods

A1.

Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas
summa)

538 985

0

A1.3.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

504 373

0

0

0

A1.4.

Ārvalstu finanšu palīdzība

A1.5.

Transferti

34 612

0

A1.5.1.

transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus

34 612

A1.8.

Citi ieņēmumi no pamatdarbības

0

0
0

700 539

0

337 119

0

A2.
A2.1.

Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas
summa)
Atalgojums

A2.2.

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti
un kompensācijas

88 957

0

A2.3.

Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta,
darba braucieni

42 716

0

47 275

0

6 274

0

272
0

0
0

32 621

0

145 305
-161 554
-17
-17

0
0
0
0

-161 571

0

A2.4.
A2.5.
A2.6.
A2.9.
A2.10.
A2.11.
A.
B2.
B.
D.

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, periodika
Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi
Transferti
Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma
izmaksas
Citi izdevumi no pamatdarbības
Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.)
Finanšu izdevumi (-)
Cits pārsniegums vai deficīts (B1.+B2.+B3.)
Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+
B.+C1.+C2.+C3.)

Piezīme Nr.A1.
538 985 EUR ieņēmumi no pamatdarbības par akreditācijas pakalpojumiem un
akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzības
pakalpojumiem, ikgadējām maksām par akreditācijas statusa uzturēšanu un
Ekonomikas ministrijas pārskaitītais transferts, kas izlietots atbilstoši likuma “Par
atbilstības novērtēšanu” 14.panta pirmās daļas 5., 6., un 7.punktam, no valsts
budžeta līdzekļiem finansē Aģentūras darbinieku atlīdzību un ar pārstāvniecību
saistītos izdevumus starptautiskajās akreditācijas organizācijās. 2018. gadā gūtie
ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem pārsniedza prognozētos par
aptuveni 4,6 procentiem. Minētās izmaiņas saistāmas ar pieprasījuma pieaugumu
pēc akreditācijas pakalpojumiem, debitoru parādu vadības pieejas maiņu, kā arī
ieņēmumu plūsmas organizācijas izmaiņām.
Piezīme Nr.A1.3.
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504 373 EUR maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi pārskata periodā.
Ieņēmumus veido akreditācijas pakalpojumi un akreditēto atbilstības
novērtēšanas institūciju darbības uzraudzības pakalpojumi, ikgadējās maksas par
akreditācijas statusa uzturēšanu.
Piezīme Nr.A1.5.1.
34 612 EUR pārskata periodā no Ekonomikas ministrijas saņemtais transferts,
atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14.panta pirmās daļas 5., 6., un
7.punktam no valsts budžeta līdzekļiem finansē Aģentūras darbinieku atlīdzību
un ar pārstāvniecību saistītos izdevumus starptautiskajās akreditācijas
organizācijās.
Piezīme Nr.A2.
700 539 EUR izdevumi no pamatdarbības pārskata periodā.
Izveidojies ietaupījums Aģentūras atlīdzības pozīcijā (aptuveni 24,7 procenti),
saistāms ar izmaiņām personāla sastāvā, tostarp ar apstākli, ka pārskata periodā
sākumā izveidojās 7 vakances, kurās pakāpeniski iespēju robežās tika piesaistīts
jauns personāls (zemāka atlīdzība pārbaudes periodā), ietaupījums preču un
pakalpojumu pozīcijā (aptuveni 52,25 procenti) un kapitālo izdevumu pozīcijā
(aptuveni 93,11 procenti).
Piezīme Nr.A2.1.
337 119 EUR pārskata periodā izdevumi atalgojumam, tai skaitā ekspertiem
atbilstoši uzņēmumu līgumiem 50 491 EUR, Twinning projekta ekspertiem 8500
EUR. Aģentūrā ir 20 amata vietas, no kurām pārskata perioda noslēgumā ir
vakantas 3 amata vietas (direktora amata vieta un 2 vadošo vērtētāju amata vietas).
Pārskata laika periodā ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 7 darbiniekiem.
Konkursa ceļā ir atlasīti jauni darbinieki, kuri apgūst pienākumu izpildei
nepieciešamās prasmes.
Piezīme Nr.A2.2.
88 957 EUR darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas.
Piezīme Nr.A2.3.
42 716 EUR pārskata periodā izdevumi komandējumiem un darba braucieniem,
ko ietekmē ārvalstu komandējumi Twinning projekta AZ/13/ENI/TR/02/16
(AZ/46) “Azerbaidžānas Republikas Nacionālās akreditācijas sistēmas
stiprināšana” īstenošana, dienas nauda 8497 EUR, aviobiļetes, viesnīca un citi
izdevumi 3334 EUR.
Piezīme Nr.A.2.4.
47 275 EUR pārskata periodā izdevumi pakalpojumiem, t.sk. galvenie izdevumu
posteņi 25 051 EUR telpu noma, 6 281 EUR komunālie pakalpojumi, 4 662 EUR
sakaru pakalpojumi, 3 853 EUR pārējie iestādes administratīvie izdevumi u.c.
Piezīme Nr.A2.5.
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6 274 EUR pārskata periodā iegādāti krājumi, materiāli un preces, t.sk. 545 EUR
biroja preču iegāde, 2 464 EUR inventāra iegādes izdevumi, 2 225 EUR kurināmā
un enerģētikas materiālu iegāde, 345 EUR precēm iestādes administratīvās
darbības nodrošināšanai u.c.
Piezīme Nr.A2.6.
272 EUR pārskata periodā izdevumi nodokļu un nodevu maksājumiem transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 2018.gadam.
Piezīme Nr.A2.10.
32 621 EUR pārskata periodā aprēķināts, t.sk. 8 287 EUR nolietojums un
24 334 EUR amortizācija, lielākās izmaksas par aprēķināto amortizāciju
Akreditācijas procesu un atbalsta informācijas sistēmai 21 883 EUR.
Piezīme Nr.A2.11.
145 305 EUR citi izdevumi no pamatdarbības, t.sk. 4 225 EUR izveidotie
uzkrājumi par pārskata perioda beigās izvērtētām prasībām, kuru izpildes termiņš
kavēts 90 dienas un vairāk, pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1485 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 97.1. un 102.punktu, 141 066 EUR izdevumi no bezatlīdzības nodotiem
nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem Ekonomikas ministrijai,
saskaņā ar Vienošanos “Par grāmatvedības, personāla vadības un informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju funkcijas nodrošināšanu”, 14 EUR pamatlīdzekļu
norakstīšana, izslēdzot aktīvus no uzskaites atlikušajā vērtība (biroja mēbeles).
Piezīme Nr.B2.
17 EUR finanšu izdevumi no valūtas kursa svārstībām.

Direktora p. i.

S. Bērziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dreimane 67013181
Gena.Dreimane@em.gov.lv
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