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Informācija par uzņēmumu un struktūrvienību.

Uzņēmuma nosaukums
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Krišjāņa Valdemāra 157 , Rīga LV-1013

Kontaktinformācija

67 379348; fakss: 67 371324; e-pasts:samc@samc.lv

Valdes priekšsēdētājs

Visvaldis Zvejs- līdz 27.augustam
Valdis Blome no 27.augusta

Valdes locekļi

Edmunds Beļskis līdz 12.aprīlim
Normumds Broks visu gadu
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Armands Slokenbergs no 22.decembra
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Zvērinātu revidentu
Zvērināts revidents
komercsabiedrības licence Jānis Meijubers
Nr. 29
Sertifikāts Nr.113
SIA Briede,Vīndedze un
Meijubers
Lāčplēša iela 21-7, LV1011, Rīga

.
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Vadības ziņojums
par SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”un struktūrvienības:Latvijas
Nacionālais akreditācijas birojs 2010.gada darbību
Sabiedrības darbības veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas
centrs”(turpmāk tekstā – SAMC) no 2009. gada 1. jūliju veic standartizācijas, akreditācijas un
metroloģijas uzdevumus saskaņā ar Standartizācijas likumu, likumu „Par atbilstības novērtēšanu”,
likumu „Par mērījumu vienotību” un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem.
Strukturālas izmaiņas:
Valsts budžeta konsolidācijas un strukturālo reformu rezultātā 2009. gadā SAMC
darbinieku skaits tika samazināts par 43% (27 darbinieki), kā arī par 20% tika samazināts palikušo
darbinieku atalgojums. 2010. gadā reformas turpinājās un tika veikti šādi optimizācijas pasākumi:
• Apvienotas un samazinātas apkalpojošās struktūrvienības un infrastruktūra;
• Samazinātas izmantojamās telpas un komandējumu izdevumi (darbinieki piedalās tikai
galveno Eiropas organizāciju rīkotajos pasākumos, kuros dalība kā šo organizāciju biedriem ir
obligāta;
• Samazinātas telekomunikāciju, degvielas un biroja preču iegādes izmaksas.
Veicot iepriekš minētos budžeta izdevumu samazinājumus, tika saglabāti visi budžeta
apakšprogrammas mērķi:
• Nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu, un tās atbilstību Latvijas
tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu,
sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju
novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
• Uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, nodrošinot to
starptautisku atzīšanu;
• Nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi.
Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis
Akreditācija
SAMC Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk tekstā – LATAK) nodrošina
nacionālās akreditācijas sistēmas darbību. 2010.gadā reorganizāciju seku mazināšanai veikti
grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un u.c. normatīvajos aktos. LATAK Eiropas
likumdošanas izpratnē ir Nacionālā akreditācijas institūcija, kas ir iekļauta Eiropas Komisijas
NANDO datu bāzē un nacionālā līmenī atbilstoši likumdošanas aprakstītai kārtībai nozīmēta (MK
rīkojums). Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas regulas 765/2008 8.panta 11.punkta prasības,
izstrādāta metodika par finanšu gada pārskata sastādīšanu akreditācijas aktivitātēm. Tika
nofiksēta finansiālā situācija uz 2010. gada 1.janvāri, atsevišķi izdalīti akreditācijas pakalpojumu
ieņēmumi un izdevumi, noteikta kārtība administratīvo izdevumu attiecināšanai uz SAMC
struktūrvienību izmaksām piemērojot SAMC apstiprinātos uzskaites principus un veikts peļņas
/zaudējumu aprēķins par 2010.gada pirmo pusgadu. Saskaņā ar Regulas prasībām nacionālajām
akreditācijas institūcijām jāpublicē pārbaudītu gada finanšu pārskatu. Eiropas Komisijas regulas
765/2008 4.pants nosaka, ka Nacionālajai akreditācijas iestādei jāstrādā saskaņā ar bezpeļņas
principu.
2010.gadā tika papildināts Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums un
apstiprināti jauni padomes locekļi.
Saskaņā ar likumu „Par atbilstības novērtēšanu” LATAK galvenās funkcijas ir novērtēt,
akreditēt, uzraudzīt testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas
institūcijas un vides verificētājus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pārstāvēt
Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās.
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SIA„SAMC”
Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas Sabiedrības bilance 2010.gada 31.decembrī.
2010.gada beigās akreditācijas statuss tika uzturēts 210 akreditētām institūcijām. 2010.gadā
akreditētas 24 jaunas institūcijas un atceltas akreditācijas 8 institūcijām.
Latvijas akreditācijas sistēmas atbilstība Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA)
daudzpusējās atzīšanas līguma (MLA) prasībām tika vērtēta 2009.gada oktobra mēnesī.
Vērtēšanas rezultātu ziņojums tiks apstiprināts 2011.gada pirmajā EA MAC padomes sanāksmē.
LATAK piedalās Ekonomikas ministrijas koordinētajos starpvalstu sadarbības projektos ar
Baltkrievijas, Gruzijas, Ukrainas un Uzbekistānas akreditācijas institūcijām.
Finansiālais stāvoklis
2010.gada valsts budžeta finansējums saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu Latvijas
Nacionālajam akreditācijas birojam bija 71.300,- LVL.
Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 226550,- LVL, citi ieņēmumi 17270,- LVL.
Būtiski samazinātais budžeta dotācijas apjoms un pašu ieņēmumu apjoma pieaugums, 2010.
gadā LATAK nodrošināja funkciju realizāciju nepieciešamajā apjomā un nodrošināja finanšu
darbības rādītāju stabilitāti.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 2011.gadā
Atbilstoši apstiprinātajiem plāniem, prioritārie Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja darbības
virzieni ir sekojoši:
• Nacionālās akreditācijas sistēmas uzturēšana;
• Sadarbība ar starptautiskajām, Eiropas un valstu atbilstības novērtēšanas organizācijām.
LATAK iesniedzis konkursa pieteikumus starptautiskos „Twinning” projektos par
atbilstības novērtēšanas sistēmas stiprināšanu Gruzijā un Moldovā, kas var ietekmēt darbinieku
noslodzi 2011. un 2012. gados. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, SAMC uzsākusi
pārstāvēt Latviju Eiropas Komisijas standartizācijas un atbilstības novērtēšanas ekspertu
sanāksmēs.
Ņemot vērā LATAK finansējumu darbības nodrošināšanai, 2011.gadā LATAK turpinās
nodrošināt nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kā rezultātā:
• LATAK tiks pārstāvēt Eiropas un starptautiskajās akreditācijas organizācijās,
• Tautsaimniecībai nepieciešamie akreditācijas pakalpojumi tiks nodrošināti LATAK
sadarbojoties ar tautsaimniecības nozares organizācijām.

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Blome

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītājs

Mārtiņš Ozoliņš

2011.gada 08.augustā
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SIA„SAMC”
Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas Sabiedrības bilance 2010.gada 31.decembrī.
Aktīvs

Piezīmes
numurs

1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālā vērtība
Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Krājumi kopā
II. Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ieņēmumi

0

6

3 602
3 602
3 602

7

7 577
7 577

8
9

12 661
1 656

10

5 243

Debitori kopā
IV. Naudas līdzekļi

19 560
11

Apgrozāmie līdzekļi kopā

31.12.2010
LVL
Struktūrvienība

68 968
96 105
99 707

Aktīvu kopsumma
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Pasīvs

Piezīmes
numurs

1. Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves:
c) pārējās rezerves
Rezerves kopā
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (zaudējumi)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā
3. Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori
Pārējās ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā
II. Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Uzkrātās saistības
Nākamo periodu ieņēmumi

12

31.12.2010
LVL
Struktūrvienība

63 617

8 215
71 832

13

10 794

14

2 163

15
16

4 609
10 309

Īstermiņa kreditori kopā

27 875

Kreditori kopā

27 875
99 707

Pasīvu kopsumma
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SIA „SAMC”
Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas Sabiedrības peļnas vai zaudējumu aprēķins par 2010.gadu.
Pēc apgrozījuma izmaksu metodes
Piezīmes
numurs

2010
LVL
Struktūrvienīb

Neto apgrozījums

1

297 850

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2

(298 968)
(1 118)

Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas

3

(2 694)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

12 016

5

11

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un
nodokļiem

8 215

Ārkārtas ieņēmumi
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

8 215

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

8 215

Pielikums ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
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SIA SAMC
Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas sabiedrības 2010.gada pārskata pielikumi.
Vispārīga informācija par Sabiedrību
SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”(turpmāk tekstā – SIA SAMC)
izveidots pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.351 par „Metroloģijas un akreditācijas valsts
aģentūras” likvidāciju, ar 2009.gada 1.jūliju. SIA „Latvijas standarts” ir likvidētās aģentūras
uzdevumu pārņēmējs akreditācijas un metroloģijas jomās.
Sākotnēji SIA „Latvijas standarts’’ (turpmāk tekstā – Uzņēmums) reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā 2004.gada 30.jūnijā. No 2009.gada 1.jūlija uzņēmuma nosaukums ir
mainīts uz SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”. Strukturāli SAMC
veido trīs patstāvīgi un neatkarīgi biroji – Akreditācijas birojs, Standartizācijas birojs,
Metroloģijas birojs, atbalsta funkcijas nodrošina Administratīvā nodaļa.

Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes:
SIA „SAMC” finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Gada
pārskatu likums”, ievērojot Latvijas grāmatvedības standartu prasības.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL).
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Gada pārskatu sagatavo ievērojot šādus pamatprincipus: uzkrāšanas principu, darbības
turpināšanas pieņēmumu, salīdzināmību, būtiskumu, posteņu apvienošanu un ticamību.

Principi un aplēšu izmantošana sagatavojot SAMC struktūrvienības Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs finanšu pārskatu.
Lai sagatavotu atsevišķu Akreditācijas biroja struktūrvienības bilanci, izmantotas aplēses,
grāmatvedības kontu analītiskās uzskaites dati, izmantoti iepriekš apstiprināti posteņu
attiecināšanas pamatprincipi.
Sagatavojot peļņas/ zaudējumu aprēķinu izmantota informācija no grāmatvedības
datorprogrammas.
Sagatavojot 2010.gada finanšu pārskatu, veikts uzkrāto ieņēmumu aprēķins, izveidoti
uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem.
Grāmatvedības uzskaite ir organizēta tā, lai ienākumus un izdevumus tur, kur tas ir iespējams
identificētu un attiecinātu uz attiecīgo struktūrvienību.
Ienākumi un izdevumi, kurus nav iespējams tieši attiecināt uz konkrētu struktūrvienību ir
sadalīti starp struktūrvienībām pamatojoties uz to aprēķinātajiem īpatsvariem.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu
lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek
aprēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai
iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.
Pārskata perioda beigās, pamatojoties uz valdes priekšsēdētāja rakstisku rīkojumu, notiek
ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija.
Bez atlīdzības pārņemto pamatlīdzekļu amortizācija atskaitījumi,
ienākumiem, kas tiek atzīti no nākamo periodu ienākumiem.
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SIA SAMC
Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas sabiedrības 2010.gada pārskata pielikumi.
Krājumi
Krājumi piedalās saimnieciskās darbības procesa nodrošināšanā, tiek izlietoti gada laikā un
uzreiz tiek norakstīti izmaksās periodā, kad tiek izsniegti uzņēmuma darbiniekiem lietošanā.
Ja krājumus izlieto nākamajā pārskata periodā, tos izmaksās noraksta attiecīgajā pārskata
periodā.
Krājumi tiek uzskaitīti atbilstoši to iegādes izmaksām. Pārskata perioda beigās, pamatojoties uz
valdes priekšsēdētāja rakstisku rīkojumu, notiek krājumu inventarizācija.
Veikta daļēja LATAK rīcībā esošo references materiālu vērtības norakstīšana saimnieciskās
darbības izdevumos, jo krājumi jānovērtē atbilstoši zemākajai tirgus vērtībai bilances datumā.
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi aprēķināti pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar institūcijām par
akreditācijas uzturēšanas gada maksu.

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori
Debitoru prasību atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo prasību
uzskaites vērtības atskaitot nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotos uzkrājumus.
Gadījumos, kad debitoru un kreditoru kontu atlikumus nav iespējams precīzi attiecināt uz
konkrētu struktūrvienību, atlikumu iekļaušanai pārskatā tiek izmantota proporcija atkarībā
no pašu ieņēmumu apjoma īpatsvara procentos (77.83%).

Nauda un naudas ekvivalenti
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē. Lai sagatavotu finanšu pārskatu,
naudas līdzekļu atlikuma sadalei piemērota proporcija atkarībā no pašu ieņēmumu apjoma
īpatsvara procentos (77.83%).
Uzkrātās saistības
Uzkrājumi tiek atzīti kā saistības, jo pagātnes notikumu dēļ pastāv pienākums, ka tā izpildei
būs nepieciešama saimniecisko labu aizplūšana no uzņēmuma un tā summu var ticami
novērtēt.
Uzkrājumu postenī tiek atspoguļotas saistības pret darbiniekiem par neizmatotiem
atvaļinājumiem uz 31.12.2010. Izmaksas darbinieku neizmantoto atvaļinājumu segšanai
salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušās, jo darbinieki gada laikā intensīvāk izmantoja
savas tiesības saņemt ikgadējo atvaļinājumu. Uzkrātajās izmaksās uzskaitītas arī izmaksas par
sakaru pakalpojumiem un komunālo pakalpojumiem, kas sniegti un attiecas uz pārskata
periodu, bet rēķini tiks saņemti nākošajā atskaites periodā.
Nozīmīgi grāmatvedības principi
Pārskata gadā nav mainīta politika attiecībā uz krājumu uzskaites principiem. Krājumos
uzskaita aktīvus vērtībā līdz 150 latiem par vienu vienību.
Ieņēmumu atzīšana, izdevumi
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Uzņēmumam gūt ekonomisko labumu,
un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti ievērojot ieņēmumu
un izdevumu gūšanas saskaņotības principu un pamatojoties un līgumattiecībām ar klientiem.
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Struktūrvienības : Akreditācijas birojs un visas sabiedrības 2010.gada pārskata pielikumi.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek
atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.
Peļņas zaudējumu aprēķina sagatavošanā uz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja
izdevumiem tiek attiecināta daļa no administratīvajiem izdevumiem piemērojot proporciju no
pašu ieņēmumu un dotācijas kopējā apjoma (57.83%).
Darījumi ārvalstu valūtā
Darījumi ārvalstu valūtā ir iegrāmatoti pēc darījumu dienā spēkā esošā Latvijas bankas
noteiktā valūtas kursa.
Dividenžu izmaksa
Dividenžu apjoma izmaksas aprēķināšanai tiek izmatota proporcija no pašu ieņēmumu un
dotācijas kopējā apjoma.

Notikumi pēc bilances datuma
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas norādījumiem, SIA SAMC Akreditācijas birojam,
Standartizācijas birojam un administrācijai, no 2011.gada 1.aprīļa jāpārceļas uz Ekonomikas
ministrijas telpām Brīvības ielā 55.
Salīdzināmā informācija.
Šis finanšu pārskats ir sastādīts ar speciālu mērķi atklāt SIA SAMC vienas struktūrvienības:
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja darbības aktivitāti, ieņēmumus un izdevumus. Kā
salīdzināmā informācija kur tas ir iespējams, tiek lietota SIA SAMC 2010. gada pārskata
informācija, lai tādējādi lietotājs varētu gūt priekšstatu par visas Sabiedrības aktivitāti un
finanšu stāvokli un īpaši par Sabiedrības SAMC Struktūrvienības: Latvijas Nacionālā
akreditācijas birojs aktivitāti un finanšu stāvokli.
Informācija par finanšu pārskatā iekļauto informāciju
Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.351 par „Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras”
likvidāciju, ar 2009.gada 1.jūliju. SIA „Latvijas standarts” ir likvidētās aģentūras uzdevumu
pārņēmējs akreditācijas un metroloģijas jomās. Līdz ar to, gada pārskata peļņas zaudējuma
posteņu aprēķinā nav iekļautā salīdzinošā informācija par 2009. gada attiecīgajiem rādītājiem
un nesniedz pilnīgu informāciju par bilances posteņu patiesajām izmaiņu tendencēm.
Īsā laika periodā ieņēmumu un izmaksu posteņu relatīvās un absolūtās izmaiņas neraksturo
uzņēmuma saimnieciskās darbības patieso izmaiņu dinamiku. Nepieciešams ilgāks laika
periods, lai pēc finanšu pārskata posteņu izmaiņām izdarītu secinājumus par uzņēmuma
saimnieciskās darbības efektivitāti.
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1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu
sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa: Apgrozījuma sastāvā tiek uzrādīts arī no valsts
saņemtais finansējums, valsts noteikto funkciju realizācijai.
2010
Ieņēmumu struktūra
LVL
Struktūrvienība
Sniegtie maksas pakalpojumi
221 307
Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi
5 243
Valsts subsīdijas un dotācijas
71 300
Kopā
297 850

2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (Tiešās AB izmaksas)

Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
Datortehnikas uzturēšanas izmaksas
Datorprogrammas uzturēšana
Klimata kontroles sistēmas remonts
LNE uzturēšanas izdevumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Kopētāja remonts, apkope
Transporta izdevumi (degviela, remonts, apdrošināšana)
Telpu noma, komunālie maksājumi
Auto noma
Sakaru pakalpojumi
Komandējuma izdevumi
Stratēģijas semināra izdevumi
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Biedru nauda LTRK
Standartu iegāde, tulkošana
Reklāmas pakalpojumi
Semināri, kursi
VENDEN ūdens
Bankas pakalpojumi
Žurnālu, laikrakstu abonēšana
Riska nodeva
Apsardzes izdevumi
Pasta izdevumi
Optikas izdevumi darbiniekiem
Biroja preces
Kopā

12

2010
LVL
Struktūrvienība
230 899
13 688
8 312
2 289
341

272
36
4 179
13 901
3 646
2 736
15 139
433
1 063
148
232
115
240
34
72
80
462
155
506
298 968

SIA SAMC
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3) Administrācijas izmaksas

2010
LVL
Struktūrvienība
51
79
824
1 327
1
412
2 694

Izdevumu struktūra
Sakaru izdevumi
Biroja izdevumi
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Citi revidentu sniegtie pakalpojumi
Citi vadīšanas izdevumi
Reprezentācijas izdevumi
Kopā

4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
2010
LVL
Struktūrvienība

Ieņēmumu struktūra
Atzīti ieņēmumi no bezatlīdzības saņemtajiem
pamatlīdzekļiem (saskaņoti ar amortizācijas
atskaitījumiem)
Inventarizācijas rezultātā iegrāmatoti PL
Kopā

12 016
12 016

4) Citi procentu ieņēmumi
Ieņēmumu struktūra

2010
LVL
11

Procentu ieņēmumi
Ieņēmumi no valūtas kursa
Kopā
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6) Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats
Ieguldījums
nomātajos
pamatlīdzekļos

LVL
Sākotnējā vērtība
31.12.2009.
Papildināts
Likvidēts
Sākotnējā vērtība
31.12.2010.

Koncesijas,
patenti,
licences,
preču zīmes
un
tamlīdzīgas
izmaksas
LVL
60736
(272)
60464
13

Iekārtas
un
mašīnas

Pārējie
pamatlīdzekļi

Kopā

LVL
465

LVL
122187

LVL
183388

465

(6431)
115756

(6703)
176685

SIA SAMC
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Uzkrātais
nolietojums
01.01.2010
Nolietojums
pārskata gadā
Izslēgts sakarā ar
izņemšanu no
darbības
Uzkrātais
nolietojums
2010.g.31.decembrī
Atlikusī vērtība
31.12.2009
Atlikusī vērtība
31.12.2010

57141

51

110156

167348

3595

12

8472

12079

(6072)

(6344)

112556

173083

(272)

60464

63

3595
-

414

12031

16040

402

3200

3602

7) Krājumi
2010
LVL
Struktūrvienība

Bilances posteņi
Inventārs un biroja preces ( VA MAVA likvidācijas rezultātā)
PHARE references materiāli (VA MAVA likvidācijas rezultātā)
Kopā

7 577
7 577

Norakstītie krājumi iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksās.

8) Pircēju un pasūtītāju parādi
2010
LVL
Struktūrvienība
12 661

Bilances posteņi
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem

12 661

Bilances vērtība
9) Citi debitori

2010
LVL
Struktūrvienība
1 656
1 656

Bilances posteņi
Nodokļu pārmaksa UIN
Kopā
10) Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ieņēmumi

2010
LVL

Bilances posteņi
14
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Uzkrātie ieņēmumi ( Akreditācijas uzturēšanas gada maksa, )
Periodisko izdevumu un laikrakstu abonēšana
Kopā

Struktūrvienība
5 243
5 243

Līgumsaistības ar klientiem paredz akreditācijas uzturēšanas gada maksu. Uzņēmums ir veicis
aplēses , lai noteiktu ienākumu daļu, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuru nav vēl
izstādīti rēķini.
11) Naudas līdzekļi LVL un valūtā pēc LB kursa 31.12.2010.
2010
LVL
Struktūrvienība
68 968
68 968

Bilances posteņi
Norēķinu konti un kase
Kopā
12) Pašu kapitāls

Valsts kapitāla daļu turētājs ir LR Ekonomikas ministrija, daļu nominālvērtība ir 1 lats, daļu skaits
- 114505,
Pašu kapitāla apjoms , kas tiek attiecināts uz struktūrvienību : Akreditācijas birojs tiek aprēķināts
analītiski, attiecinot daļu no uzņēmuma pašu kapitāla rezervēm.
13) No pircējiem saņemtie avansi
Bilances posteņi

2010
LVL
Struktūrvienība
10 794
10 794

No pircējiem saņemtie avansi
Kopā
14) Nodokļi
Bilances posteņi

2010
LVL
Struktūrvienība
2 163
2163

Nodokļi
Kopā
15) Uzkrātās saistības

2010
LVL
Struktūrvienība

Bilances posteņi
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Uzkrājums sakaru izdevumiem
Aprēķināts atvaļinājuma rezerves
Citi uzkrājumi (Komunālie maks.,degviela, sakaru pak.)
Kopā

16) Nākamo periodu ieņēmumi
15
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Bilances posteņi
Bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība
Akreditācijas gada uzturēšanas maksas daļa, kas attiecas uz
2011.g.periodu
Kopā

2010
LVL
Struktūrvienība
1 553
8 756
10 309

18) Personāla izmaksas ( Akreditācijas birojs)
2010.gadā uzņēmumā bija nodarbināti vidēji 36 darbinieki, t.sk. akreditācijas birojā 10 darbinieki.
Bez tam algu sarakstā bija iekļauti 83 uz laiku pieņemti darbinieki, kas veica uzņēmuma
palīgfunkcijas (2009-79). Personāla izmaksas ir atspoguļotas sekojoši:
2010
LVL
Struktūrvienība
94 626
32 426
29 203

Izmaksu veids

Algas, mat. pabalsti
Līgumdarbi
Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Samazinājums atvaļinājuma rezervēs
Kopā

156 255

22) Īres saistības
Uzņēmums ir noslēdzis beztermiņa neapdzīvojamo telpu nomas līgumu. Nomnieks saņem
lietošanā neapdzīvojamās telpas Kr.Valdemāra ielā 157, Rīga, LV -1013, ar kopējo platību 466 m²,
AB biroja vajadzībām 139 m2. Nomas saistības un komunālie maksājumi vienā mēnesī ir 4 050
LVL.
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