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Sabiedrības nosaukums

Sabiedrības juridiskais statuss

Reģistrācijas Nr., vieta un datums

Juridiskā adrese 

Pasta adrese

Darbības veids, NACE kods

Valde

Akcionāru ( dalībnieku ) vārds, 

uzvārds, akciju (daļu) īpatsvars % 

Gada pārskatu sagatavoja

Pārskata gads no 01/01/2021 līdz 12/31/2021

Iepriekšējais pārskata gads no 01/01/2020 līdz 12/31/2020

Finanšu pārskata valūta

Revidenti:

LZRA sertifikāts Nr. 192

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

SIA "ABC audits"

LZRA licence Nr. 173

Latvijas Olimpiskā komiteja ( 59,96% )                                                

LR Izglītības un zinātnes ministrija ( 29,04% )                              

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ( 11% )

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Līga Cīrule, valdes priekšsēdētāja

Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā, 8690

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību"Latvijas Olimpiskā vienība"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Roberta Feldmaņa iela 8, Rīga, LV-1014

EUR (euro)

Roberta Feldmaņa iela 8, Rīga, LV-1014

40003212111, Rīga, 25.08.1994

Zvērināta revidente

Zaiga Pekša

Natālija Jefimenko, galvenā grāmatvede
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(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes 

numurs 2021 2020

EUR EUR

2 1,585,675 2,840,590

b) no citiem pamatdarbības veidiem 1,585,675 2,840,590

3 -1,819,498 -2,472,616

-233,823 367,974

4 -189,494 -175,145

5 93,804 77,398

-493 -16,771

-330,006 253,456

-330,006 253,456

Pielikums no 7 . līdz 17 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa

Bruto peļņa vai zaudējumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Administrācijas izmaksas

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

Neto apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas
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BILANCE 

Aktīvs
Piezīmes 

numurs 12/31/2021 12/31/2020

Ilgtermiņa ieguldījumi EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi 1237 2062

Nemateriālie ieguldījumi kopā 6 1237 2062

Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 33945 48009

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 86612 132219

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 816

Pamatlīdzekļi kopā 7 120557 181044

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 121794 183106

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 8 52389 21699

Avansa maksājumi par krājumiem 264

Krājumi kopā 52389 21963

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 9 1782 772

Citi debitori 10 10090 21587

Nākamo periodu izmaksas 11 18497 21638

Debitori kopā 30369 43997

Nauda 12 359361 534081

Apgrozāmie līdzekļi kopā 442119 600041

Aktīvu kopsumma 563913 783147
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BILANCE 

Piezīmes 

numurs 12/31/2021 12/31/2020

EUR EUR

Pašu kapitāls

13 6466 6466

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 599028 345570

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi -330006 253456
275488 605492

Kreditori

9298

0 9298

330

3010 13470

14 32 1386

15 9339 61016

16 199853

17 75861 92485

Īstermiņa kreditori kopā 288425 168357

Kreditori kopā 288425 177655

563913 783147

Pielikums no 7 . līdz 17 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Uzkrātās saistības

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Pasīvu kopsumma

Pašu kapitāls kopā

Īstermiņa kreditori

Ilgtermiņa kreditori kopā

Pasīvs

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Ilgtermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi
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Nemateriālie ieguldījumi %

Medicīnas iekārtas 20 %

Citi pamatlīdzekļi 20  - %

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS 

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei

nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro

metodi:

33.33

33.33

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas

saimnieciskajā darbībā. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām

izmaksām, nolietojums jāaprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi

nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas.

Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību

lietots eiro (EUR). Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

1. Vispārīga informācija par Sabiedrību

2.Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums

SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

1994.gada 25.augustā. Sabiedrības juridiskā adrese ir R.Feldmaņa 8, Rīga. Sabiedrība nodarbojas ar sportistu

sagatavošanu Olimpiskajām spēlēm.

Aplēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos

pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru.

Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu

ietekme tiek atspiguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas “Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu  likumu”.

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot

lineāro metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt

neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi

vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu.

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi

darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa attiecīgajā

darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Eiropas

Centrālās bankas publicētā eiro kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtas kursa starpības, kas rodas no norēķiniem

valūtā vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei

izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

Finanšu pārskats ir sagatavots pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk .

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei. 

Sabiedrība, saskaņā ar likuma kritērijiem ir maza sabiedrība.

Sabiedrības darbības turpināšana

Nemateriālie aktīvi
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Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo

pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes

un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz

tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.

Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirms

nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to

attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši 

tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti

peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai ja no aktīva turpmākās lietošanas

nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta

atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa

bilances vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas

pārtraukšana.

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā pamatlīdzekļi. Šo aktīvu

nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi.

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes

notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumusietverošu resusrsu

aizplūšana no Sabiedrības un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novētēt.

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no  pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā

vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts,

kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Uzkrājumi

Gadījumā, ja būtiska ietekme ir naudas laika vērtībai, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot paredzamo nākotnes naudas

plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū un riskus, kas

attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana laika gaitā tiek atzīta

kā aizņēmumu izmaksas.

Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram,

apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski

skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu

aprēķinā tiek atspoguļotas atskaitot summas, kas ir atgūtas. 

Pircēju un pasūtītāju parādi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi

tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad,

kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Iespējamās saistības un aktīvi

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:

 -izejvielas tiek uzskaitītas atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc "pirmais iekšā-pirmais ārā" (FIFO);

Krājumi   

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas

pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti

izveidotie uzkrājumi.

Nauda un tās ekvivalenti

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš

nepārsniedz trīs mēnešus.

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem

parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana

vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.
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 -

 -

Papildus, 2.1 sadaļas 6.punkts nosaka, ka no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas

organizācijas un institūcijas saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norāda bilances

postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no

šīs finanšu palīdzības devēja noteiktajiem nosacījumiem:

Inventāra, medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde 196’760,00 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši septiņi

simti sešdesmit euro), finansējuma izlietojums līdz 31.03.2022.; izdevumi attiecināmi no līguma noslēgšanas brīža

līdz 31.03.2022.

 -  nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;

- nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu

segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai);

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs,

tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas

perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek

atspoguļotas kā ārpusbilances saistības.

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par

paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto

nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai

nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

Ieņēmumu atzīšana

Uzņēmuma galvenais ienākuma avots ir Latvijas valsts budžeta finansējums, kas tiek saņemts no biedrības Latvijas

Olimpiskā komiteja.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (2.1 sadaļas 5.punkts) nosaka, ka no valsts

vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu (zaudējumu)

segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un finansiālo atbalstu, kas

izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības parādu valsts vai

pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu

palīdzība vai finansiālais atbalsts. 

Noma

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz

nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā

īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas

maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu

procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu

izmaksas.

 - ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā.

Finanšu periodā piešķiramo dotāciju biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja nosaka izvērtējot plānoto izdevumu apjomu

periodā, kā arī ņemot vērā neizlietoto līdzekļu apjomu uz gada sākumu. Šī rezultātā Sabiedrība atzīst ieņēmumus

periodā, kad tie tiek saņemti, savukārt izmaksas, periodā kad tās ir radušās. Rezultātā Peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Sabiedrība atspoguļo peļņu, ja periodā saņemto dotāciju un līdzfinansējuma apjoms pārsniedz izdevumus vai

zaudējumus, ja izdevumi pārsniedz Sabiedrība pārskata periodā saņemto dotāciju un līdzfinansējuma apjomu.   

LOV darbības nodrošināšanai no Valsts budžeta programmas 02.00.00."Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", tika

piešķirti 261’700,00 EUR (divi simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro), tai skaitā:

Medicīnas darbinieku komandējumu izdevumi un medicīniskie pakalpojumi 64’940,00 EUR (sešdesmit četri

tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), finansējuma izlietojums līdz 28.02.2022.; izdevumi attiecināmi no

01.07.2021. līdz 31.01.2022.

Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” ietvaros,

tiek saņemti valsts budžeta līdzekļi, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību un programmu īstenošanu, un Sporta likuma

10.panta 10.daļā noteiktā (deleģētā) uzdevuma – valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos

sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās – izpildi.

Katrā periodā Latvijas valsts budžetā paredzētais finansējums tiek atzīts attiecīga perioda ieņēmumos.
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Sabiedrības statūtos 

noteiktās rezerves

Iepriekšējo gadu nesadalītā 

peļņa vai nesegtie zaudējumi
345570

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par

Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada

beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

Salīdzinošie rādītāji

Pārklasificētā summa

1

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri saskaņā ar Latvijas Republikas “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” izmaiņām

juridiskām personām nav jāmaksā ienākuma nodoklis par gūto peļņu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par

sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Tādējādi Latvijā starp aktīvu vērtību, kas noteikta nodokļu aprēķina

vajadzībām, un grāmatvedības uzskaites vērtību neveidojas nekādas atšķirības, no kurām izrietētu atliktā ienākuma

nodokļa aktīvi vai saistības. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota 20%

nodokļu likme no bruto summas. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu

aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas

objektiem – brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to

iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus,

tiek ņemti vērā arī tālāk minētie nosacījumi.

Nr.p.k.
Postenis, no kura veikta 

pārklasifikācija

Postenis, uz kuru veikta 

pārklasifikācija

Pakalpojumu sniegšana

Uzņēmums sniedz rehabilitācijas centra pakalpojumus un funkcionālās diagnostikas pakalpojumus Latvijas Olimpiskās

vienības laboratorijā. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi no

pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais

darījums. Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā

apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.

Informācija par posteņu pārklasifikāciju.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu

pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas

īstermiņa posteņos.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
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(2) Neto apgrozījums

Darbības veids 2021 2020

2651945

1585675 188645

Kopā 1585675 2840590

  

Valsts 2021 2020

1585675 2840590

Kopā 1585675 2840590

(3)

 

2021 2020

Personāla izmaksas 937378 992702

Komandējumi, MT darbs un sacensības 322361 781148

Medicīniskais nodrošinājums 217559 234106

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 84972 111575

Ēdināšanas nauda 10325 103654

Darba devēja apmaksāta veselības aprūpe - sportistiem 53788 45070

Darba devēja apmaksāta veselības aprūpe - med.,sp.spec. 4743 13425

Materiālu izmaksas 173 968

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 188199 189968

Kopā 1819498 2472616

  

(4) Administrācijas izmaksas

2021 2020

Pārvaldes un administrācijas personāla izmaksas 145865 124968

Pārējās administrācijas izmaksas 22870 21535

Gada pārskata, revīzijas un juridiskie pakalpojumi 3025 8505

Biroja izdevumi (biroja preces un inventārs) 6655 8409

Iegādātās degvielas izlietojums 4874 6970

Administrācijas un apkalpojošā person.darbin.komandējumi 876 1767

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 1340 1217

Darba devēja apmaksātā veselības aprūpe-admin. 417 1270

Darbinieku apmācības izdevumi 3572 504

Kopā 189494 175145

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – preču pārdošanas 

vai pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Latvija

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts budžeta dotācija

Latvijas Olimpiskās Komitejas (LOK) finansējums
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(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

2021 2020

Ieņēmumi no laboratorijas un reh.centra 91101 72298

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2703 5100

Kopā 93804 77398
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(6) Nemateriālie ieguldījumi

Citi 

nemateriālie 

ieguldījumi

Nemateriālie 

ieguldījumi 

kopā

Iegādes izmaksas vai pašizmaksa

12/31/2020 16,365 16,365

12/31/2021 16,365 16,365

Nolietojums

12/31/2020 14,303 14,303

Aprēķinātais nolietojums 825 825

12/31/2021 15,128 15,128

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi12/31/2020 2,062 2,062

Bilances vērtība 12/31/2021 1,237 1,237
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(7) Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

nomātos 

pamatlīdzek-

ļos

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs

Avansa 

maksājumi 

par pamatlī- 

dzekļiem

Pamatlīdzekļi 

kopā

EUR EUR EUR EUR

Iegādes izmaksas vai pašizmaksa

12/31/2020 465,043 737,688 816 1,203,547

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 18,032 5,836 23,868

Atsavināšana vai likvidācija -9,014 -9,014

Pārvietots uz citu posteni 6,652 -6,652 0

12/31/2021 465,043 753,358 0 1,218,401

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas

12/31/2020 417,034 605,469 1,022,503

Nolietojums 14,064 70,083 84,147

-8,806 -8,806

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi 431,098 666,746 0 1,097,844

Bilances vērtība 12/31/2020 48,009 132,219 816 181,044

Bilances vērtība 12/31/2021 33,945 86,612 0 120,557

 

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju 

kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 

atsavināšānu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu 

posteni
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(8) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

2021 2020

Medic.inventārs 3020 1159

Medikamenti 10691 3712

Uztura bagātinātāji 17913 16098

Laboratorijas preparāti 2484 179

Medikamenti un inventārs sacensībām 18172 384

Degviela 109 167

Bilances vērtība 52389 21699

(9) Pircēju un pasūtītāju parādi

2021 2020

Pircēju un pasūtītāju parādi, salīdzināti 1782 772

Kopā 1782 772

  

(10) Citi debitori

2021 2020

Sportistiem, Sporta federācijām u.c.norēķinu personām izsniegtie avansi 5968 19099

Norēķini ar citiem debitoriem (darbinieki) 63 1788

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 4059 700

Kopā 10090 21587

  

(11) Nākamo periodu izmaksas

2021 2020

Apdrošināšana 15639 14378

Pārējie 2858 7260

Kopā 18497 21638

  

(12) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa (31/12/2021)

Sadalījums pa valūtām: 2021 2020

Valūta EUR Valūta EUR

Naudas līdzekļi bankās EUR 359326 533914

Naudas līdzekļi kasē, EUR 35 167

Kopā 359361 534081

  

15



SIA "Latvijas Olimpiskā vienība"

Reģ.Nr.40003212111

2021.gada pārskats

(13) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no 3 dalībnieku ieguldījumiem

pamatkapitāls sadalās 6466 daļās

vienas daļas vērtība ir 1 EUR

(14) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2021 2020

Sociālās iemaksas 1120

32 266

Kopā 32 1386

(15) Pārējie kreditori

2021 2020

Norēķini ar uzņēmējiem, dalībniekiem un personālu 41 38702

Norēķini par nomātām iekārtām-īstermiņa 9298 22314

Kopā 9339 61016

(16) Nākamo periodu ieņēmumi

2021 2020

LOK finansējuma daļa, kas paredzēta 2022.gada izdevumu segšanai 199853

Kopā 199853 0

  

(17)

2021 2020

Izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, bet rēķini saņemti pēcbilances periodā 14544 4615

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 61317 87870

75861 92485

(18) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

2021 2020

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 35 41

(19) Personāla izmaksas

Izmaksu veids 2021 2020

Atlīdzība par darbu 878658 903542

Sociālo iemaksu izmaksas 204585 214128

Kopā 1083243 1117670

Uzkrātās saistības

Pievienotās vērtības nodoklis
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(20)

Gada pārskatu sagatavoja:

paraksts

2022.gada 22.februāris

Natālija Jefimenko, galvenā 

grāmatvede

Sabiedrības vadība rūpīgi izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronovīrusa izraisītās krīzes ietekmi

uz Sabiedrības darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā

piemērojams.

Sabiedrības vadība ir izvērtējusi aktīvu vērtības samazināšanās pazīmes. Pamatojoties uz izvērtējumu,

Sabiedrības vadība uzskata, ka aktīvu vērtības samazinājuma korekcijas uz 31.12.2021 nav jāveic.

2021.gadā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti

ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija

varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība

nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība turpina strādāt līdzšinējā apjomā. Sabiedrības vadība uzskata,

ka Sabiedrība ir pārvarējusi ārkārtas situāciju bez kompensējošo pasākumu palīdzības un tie nebūs nepieciešami

arī turpmāk. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī

un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

ŠIS  DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

paraksts

2022.gada 22.februāris

Līga Cīrule, valdes 

priekšsēdētāja

Notikumi pēc pārskata gada beigām un darbības turpināšanās pieņēmums
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