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Vispārīga informācija
Uzņēmuma nosaukums

„Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūts”

Juridiskais statuss

Biedrība

Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā,
vieta un datums

4000817127

Juridiskā adrese

Lāčplēša iela 20A-14
Rīga, LV – 1011

Valdes locekļi

Dace Helmane, direktore

Finanšu gads

2013. gada 1. janvāris – 31. decembris

Grāmatvedis

SIA „NUMERI”, reģ.Nr.40003563943
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Ieľēmumu un izdevumu pārskats

Piezīme

Saņemtie ziedojumi un davinājumi
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Ieņēmumi kopā
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Citi izdevumi
Izdevumi kopā

Ieľēmumu un izdevumu starpība

13
14

15

2013
Ls

2012
Ls

6 665
6 665
(4 907)
(4 907)

18 435
6 112
76
24 623
(2 401)
(578)
(20 444)
(23 468)

1 758

1 155

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Bilance
Piezīme
Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi
KOPĀ
KOPĀ ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Avansa maksājumi par precēm

2

3
KOPĀ

Debitori
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas

4
5
6
KOPĀ

Nauda un naudas ekvivalenti

7
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS

31.12.2013.
Ls

31.12.2012.
Ls

2 129
2 129
2 129

2 672
2 672
2 672

550
550

550
550

143
6
149
653
1 352

100
143
7
250
1 397
2 197

3 481

4 869

PASĪVS
31.12.2013.
Ls

31.12.2012.
Ls

8

(653)
(653)

(2 410)
(2 410)

9
10
11
12

600
3 395
3
136
4 134
4 134

7 143
136
7 279
7 279

3 481

4 869

Piezīme
FONDI
Pamatfonds
Mērķfonds
Rezerves fonds
KOPĀ FONDI
KREDITORI
Īstermiľa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Norēķini ar piegādātājiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie
Uzkrātāskreditori
saistības
KOPĀ
KOPĀ KREDITORI
KOPĀ PASĪVS
Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

5

Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūts biedrība

2013. gada pārskats

Adrese: Lāčplēša iela 20A-14, Rīga, LV-1011
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008171727

Finanšu pārskatu pielikums
1. Vispārīga informācija par Uzľēmumu
Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” dibināts 2011. gada februārī ar mērķi stiprināt valsts ilgtspējīgu attīstību un
starptautisku konkurētspēju, uzņēmumiem, valsts pārvaldei un nevalstiskām organizācijām sistemātiski paaugstinot izpratni par
korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumiem, nodrošinot uzticamus ilgtspējas mērījumus, kā arī praktiskas iemaņas starptautisku
zināšanu pielietošanai uzņēmumu darbības uzlabošanai.
Biedrības dibinātāji ir vadošie konsultāciju uzņēmumi dažādos ilgtspējas aspektos: BORENIUS, Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment, Hauska & Partner, Latvijas Zaļais punkts, Spring Valley un TNS Latvia.
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pārvaldes institūcija ir valde, kuru veido viena valdes locekle – Dace Helmane, kā arī
padome trīs padomes locekļu sastāvā – Indriķis Liepa, Sigita Namatēva un Laura Vendele, kas ar dibinātāju lēmumu 2011. gadā iecelta
uz nenoteiktu laiku.
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts kopā ar nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību
un Latvijas Darba devēju konfederāciju organizē Ilgtspējas indeksu, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības
ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus,
lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.
Pārskatā gadā biedrībā tika uzņemts jauns biedrs „McCANN World Group”, kura speciālisti sniedza atbalstu biedrības un Ilgtspējas
indeksa stratēģijas un pozicionējuma pilnveidē, kā arī pievienojās Ilgtspējas indeksa ekspertu grupai.
Biedrības mērķu sasniegšanai tika īstenots ne tikai Ilgtspējas indekss, bet, uzklausot ietekmes pušu ieteikumus, tika veiktas investīcijas,
lai izstrādātu līdzīgu novērtējuma instrumentu Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - Atbildīga biznesa novērtējumu. Tāpat kā
iepriekšējos pārskata periodos tika īstenota virkne bezmaksas pasākumu uzņēmumiem, vadītas vieslekcijas studentiem un sniegtas
konsultācijas dažādām organizācijām dažādos ilgtspējas jautājumos.
Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2011. gadā apstiprināto korporatīvās atbildības stratēģiju, valdības prioritātes un biznesa vides
vajadzības, biedrības attīstības perspektīvas ir vērtējamas kā labas.

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek aprēķināts šādā
aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:
Ēkas un būves

- 10 - 15 gadi;

Ražošanas iekārtas

- 10 - 15 gadi;

Iekārtas un mašīnas

- 4 - 5 gadi;

Datorprogrammas un datorprogrammu licences

- 3 gadi;

Pārējie pamatlīdzekļi
- 3 - 5 gadi.
Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.

Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi
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 tiek norakstīts līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no
neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot
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pirmsnodokļu 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 gadījumā, kad 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.

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori
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.

Nauda un naudas ekvivalenti
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē, un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz
trīs mēnešus.

Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Uzņēmumam 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 šādi
nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi tiek atzīti, kad Uzņēmums ir nodevis pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un atlīdzības un var
pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru.
Pakalpojumu sniegšana
Sniegto pakalpojumu vērtībā ietilpst galvenokārt ieņēmumi no mārketinga pakalpojumiem. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti
periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.

Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Uzņēmuma finansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti
finanšu pārskatu pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
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2. nemateriālie ieguldījumi
E-apmācību
platforma
Sākotnējā vērtība 01.01.2013.
Iegāde
2013
Likvidācija
Sākotnējā vērtība 31.12.2013.
Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.
Nolietojums
2013
Likvidēto aktīvu nolietojums
Uzkrātais nolietojums 31.12.2013.
Atlikusī vērtība 31.12.2012.
Atlikusī vērtība 31.12.2013.

2 717
2 717
45
543
588
(45)
2 129

KOPĀ
izņemot
avansa
maksājumus
2 717
1 012
45
543
588
(45)
424

3. Avansa maksājumi par precēm
Avansa maksājumi par precēm
KOPĀ:

31.12.2013.

31.12.2012.

550

550

550

550

31.12.2013.

31.12.2012.

-

100

-

100

31.12.2013.

31.12.2012.

143

143

143

143

31.12.2013.

31.12.2012.

6
6

7
7

4. Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
KOPĀ:

5. Citi debitori
Pārmaksātie nodokļi
KOPĀ:

6. Nākamo periodu izdevumi
Maksājumi par domēnu
KOPĀ:
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7. Nauda un naudas ekvivalenti
31.12.2013.

31.12.2012.

Naudas līdzekļi bankas kontos

LVL

638

669

Naudas līdzekļi bankas kontos

EUR

5

728

Naudas līdzekļi bankas kontos

GBP

10

-

653

1 397

31.12.2013.

31.12.2012.

600

-

600

-

31.12.2013.

31.12.2012.

3 395

7 143

3 395

7 143

31.12.2013.

31.12.2012.

3

-

3

-

31.12.2013.

31.12.2012.

136

136

136

136

31.12.2013.

31.12.2012.

6 665

6 112

6 665

6 112

KOPĀ:

8. Rezerves fonds ir negatīvs -653 lati.
9. Norēķini par saľemtajiem avansiem
Saņemtais avanss par pakalpojumiem
KOPĀ:

10. Parādi piegādātājiem un darbuzľēmējiem
Parādi piegādātājiem
KOPĀ:

11. Nodokļu maksājumi
Norēķini par riska valsts nodevu
KOPĀ:

12. Pārējie kreditori
Norēķini par darba algu
KOPĀ:

13. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
KOPĀ:
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14. Citi Ieľēmumi
2013

2012

-

76
76

Citi ieņēmumi
KOPĀ:

15. Citi Izdevumi
2013

2012

Ārpakalpojumi

-

18 229

Personāla algas un nodoklis

-

2 982

543

45

2 585

351

Sakaru izdevumi

277

1 032

Pārējie izdevumi

31

165

Grāmatvedības kārtošanas izdevumi

569

571

Apmācību izdevumi

800

Bankas pakalpojumi

102

93

4 907

23 468

Nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Izdevumi darbības veikšanai

KOPĀ:

16. Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru
rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
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