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Grāmatā ir sniegti paskaidrojumi, rekomendācijas un ieteikumi, kurus var izmantot praktiskajā darbā kā pašmācības materiālu vai mate-riālu dažādiem mācību kursiem un programmām. Šī informācija noderēs gan auditoriem (revidentiem) zināšanu papildināšanai, gan grāmatve-žiem un citiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt plašākas grāmatvedības zināšanas. Katrā grāmatas nodaļā ietverta atsevišķa noteikta grāmatvedī-bas tēma: 
• pirmajā nodaļā “Grāmatvedības uzskaites apakšsistēma” ir iz-klāstīta finanšu, vadības un nodokļu sistēmas savstarpējā sa-karība un ietekme, kā arī aplūkotas šo apakšsistēmu atšķirības. 
• otrajā nodaļā “Secības principa piemērošana, veidojot kontu 

plānu” ir parādīts, kā veidot kontu plānu, ņemot vērā norma-tīvajos aktos noteikto bilances un peļņas vai zaudējumu ap-rēķina shēmu; 
• trešajā nodaļā “Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats” ir aplūkota kontu apgrozījumu un atlikumu aprēķināšana, kas nepieciešama, lai sagatavotu finanšu pārskatu. Šajā daļā sniegti praktiski piemēri kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata pielāgošanai, lai sagatavotu finanšu pārskatu;  
• ceturtajā nodaļā “Kā grāmatvedībā (finanšu pārskatos) pieļau-

tās kļūdas ietekmē ar nodokli apliekamās bāzes noteikšanu” ir aplūkota pieļauto kļūdu atklāšana un uzrādīšana grāmatve-dībā un to kopējās (neto) kļūdas ietekmes noteikšana un at-klāšana gada pārskatā;  
• piektajā nodaļā “Nepilni ieraksti un pazaudēta informācija” ir aplūkoti piemēri par to, kā rīkoties situācijās, ja informācija ir pazaudēta; 
• sestajā nodaļā “Zaudēto preču un citu materiālo krājumu vēr-

tības aprēķināšana” ir apskatīti gadījumi, kad preču krājumu vērtības zudums ir radies šo krājumu iznīcināšanas vai zā-dzības gadījumā.  
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Grāmatas pirmajā un otrajā nodaļā aplūkotās tēmas ir tieši sais-tītas ar kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu darba ta-bulas veidā, jo darba tabulas rindās ieraksta kontu nosaukumus vai ko-dus uzņēmuma grāmatvedības kontu plāna secībā atbilstoši galvenajai grāmatai vai žurnālam-virsgrāmatai, lai sagatavotu attiecīgi peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci pēc noteiktās shēmas. Šī grāmata “Palīdzība gada pārskata sastādīšanā un iepriekšējo periodu kļūdu novēršanā grāmatvedībā” ir izveidota, lai palīdzētu grā-matvežiem, auditoriem (revidentiem) un citiem speciālistiem papildināt savas zināšanas grāmatvedības jomā un atkārtot jau zināmo. Grāmata ir veidota, izmantojot pamata Eiropas Savienības direktīvas un Eiropas Komisijas regulas, kā arī nacionālos normatīvos aktus grāmatvedības jomā. Šī iemesla dēļ grāmatu veiksmīgi var izmantot gan strādājoši grāmatveži, gan studenti, kas izvēlējušies grāmatveža vai uzņēmuma vadītāja profesiju, gan arī valsts iestāžu darbinieki, kas ir atbildīgi par sabiedrības sekmīgu grāmatvedības kārtošanu un pielāgošanu sabiedrī-bas saimnieciskās darbības īpatnībām.  Grāmatu var izmantot gan pašmācībai, gan arī kā materiālu mā-cību kursiem un programmām. To var izmantot arī kā labai praksei pie-mērotu mācību materiālu visās mācību iestādēs Latvijā, kas ir iesaistītas minētās jomas apguvē. Grāmata ir uzņēmumu grāmatveža praktiskais ceļvedis, tajā ietverti grāmatvedības teorijas pamati un uzņēmumu grāmatvedības īstenošana ikdienas praksē un darbā. Galvenā uzmanība pievērsta grāmatvedības cikla sakārtošanai, kā arī reglamentēšanas veidiem un paņēmieniem, kas maksimāli korekti ļauj noteikt patiesus rādītājus gada pārskata sastādī-šanas procesā, tā paredzēta mācību iestāžu ekonomikas un grāmatvedī-bas specialitāšu studentiem. Daļēji materiāli ir tikuši publicēti žurnālā Bilance, tos atzinīgi novērtējuši nozares profesionāļi.   
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Ievads  Spēkā esošajos normatīvajos aktos un speciālajā literatūrā līdz šim nav plašāk aplūkots jautājums par kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata izmantošanu, lai sagatavotu gada pārskatu, kā arī kļūdu labo-šanu par iepriekšējiem periodiem finanšu grāmatvedībā un to uzrādīša-nu gada pārskatā. Kļūdas pareiza atklāšana sabiedrības grāmatvedībā un tās ietekmes uz sabiedrības nesadalītās peļņas rādītāju un nodokļiem noteikšana ir ļoti nozīmīgs un aktuāls jautājums. Finanšu grāmatvedībā pieļautās kļūdas būtiski ietekmē gan uzņēmumu finanšu rādītājus, gan aprēķināto nodokļu summas. Atzīmēsim, ka ļoti svarīgi ir pareizi noteikt neto kļūdas lielumu un ietekmi, ja sabiedrības grāmatvedībā ir konstatē-tas iepriekšējo periodu kļūdas. Tās var ietekmēt pašu kapitāla sastāvā uzrādīto iepriekšējo gada nesadalīto peļņu vai zaudējumus, kas skar pri-vāto vai valsts (pašvaldības) akcionāru (dalībnieku) interesi sabiedrībā. Gatavojot šo grāmatu, tika analizēts Starptautiskais grāmatvedī-bas standarts Nr. 8 “Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu iz-maiņas un kļūdas”, kā arī Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija notei-kumu Nr. 488 “Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” (kas zaudē spēku no 2016. gada 1. janvāra, bet piemērojami gada pārskatu sagatavošanai par 2015. pārskata gadu un ir līdzīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu liku-
ma piemērošanas noteikumi”, kas stājas spēkā no 2016. gada 1. janvāra) 3. nodaļā “Grāmatvedības politikas maiņas, grāmatvedības aplēšu izmai-ņu un kļūdu labojumu atspoguļošana finanšu pārskatā” un 6. nodaļā “Grāmatvedības cikls” noteiktais par kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšanu, pamatojoties uz kura datiem grāmatvedībā saga-tavo finanšu pārskatus. Pamatpunkti, kuri tika iekļauti Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 488 “Gada pārskatu likuma piemē-rošanas noteikumi”, pēc būtības ar izmaiņām, papildinājumiem un pre-cizējumiem daļēji tādā vai citādā veidā izstrādes procesā ir iekļauti  Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 “Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kas stājas spēkā no 2016. gada 1. janvāra (skat. minētās direktīvas VII 
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pielikumu “Atbilstības tabula”). Tāpat minēto Ministru kabineta notei-kumu kontekstā ir analizēta secības principa piemērošana, veidojot sa-biedrības kontu plānu. Minēto normatīvo aktu sarežģītais teksts šajā grāmatā ir pa-skaidrots vienkāršā un saprotamā valodā, apskatīta tajos minēto normu būtība un nozīme grāmatvedības organizācijas praktiskajā darbā. Turklāt minētie jautājumi ir aplūkoti saistībā ar Eiropas Komisi-jas regulās apstiprinātajiem starptautiskajiem grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatve-dības standartu piemērošanu (turpmāk – Regula Nr. 1606/2002), kas ir obligāta ES dalībvalstij), kā arī sniegti vairāki paskaidrojoši piemēri, kas ir analizēti un ilustrēti ar attēliem un shēmām. Grāmatu būs interesanti lasīt gan tiem, kuri pirmo reizi saskar-sies ar vārdkopu “fundamentāla kļūda” jeb “būtiska kļūda”, “kontu ap-grozījumu pārskats” un citām, gan arī sabiedrības pārvaldes speciālis-tiem, kuri nodarbojas ar grāmatvedības metodisko norādījumu izstrādi, sabiedrības un ārējiem auditoriem vai revidentiem, kuru darbs ir saistīts ar finanšu un gada pārskatu sagatavošanu un pārbaudi, un nodokļu audi-tu. Visi speciālisti, kas ir iesaistīti sabiedrības iekšējās grāmatvedības kontroles sistēmas veidošanā un administrēšanā un izmanto grāmatve-dības informāciju, izlasot šo grāmatu, varēs iegūt noderīgu informāciju, kā arī paplašināt savu redzesloku.  Grāmata galvenokārt sniedz metodiskus risinājumus finanšu re-zultāta noteikšanā, kas var ietekmēt nodokļu aprēķinu uzskaites jautā-jumus. Tās mērķis nav sniegt atbildes uz visiem grāmatvedības organi-zācijas un vešanas jautājumiem, bet: 
• galvenokārt pievērst uzmanību kontu apgrozījuma pārskata veidošanai un tā praktiskai piemērošanai, nodrošinot grā-matvedības ciklu un sagatavojot gada pārskatu; 
• palīdzēt izprast jēdzienu “būtiska kļūda” un to, kā pieļautās kļūdas ietekmē sabiedrības finanšu rezultātu – nesadalīto peļņu; 
• metodoloģiski paskaidrot starptautisko grāmatvedības stan-dartu piemērošanu, piemēram, labojot kļūdas. 
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Grāmatas mērķis ir praktiski palīdzēt grāmatvežiem un reviden-tiem (auditoriem) dziļāk izprast situāciju un problēmas, kas varētu ras-ties, sagatavojot gada pārskatu un veicot nodokļu aprēķinus (pārrēķi-nus) vai kontroli par iepriekšējiem gadiem. Grāmatas pamatā ir starp-tautiskie grāmatvedības standarti, kā arī Latvijas Republikas likumi un normatīvie dokumenti grāmatvedības jomā.  Jāatzīmē, ka grāmatvedības un nodokļu normatīvo aktu izmaiņas (jauna Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES, pamatojoties uz kuru izdots GPKGP likums (kas stājās spē-kā no 2016. gada 1. janvāra), EK regulas grāmatvedības jomā) pamatā neietekmē šajā grāmatā aplūkotās tēmas un piemērus. Tādēļ aplūkotās tēmas grāmatveži/auditori var izmantot savā darbā kā labas prakses piemēru, tās var būt derīgas un aktuālas arī nā-kamajiem pārskata gadiem.            
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1. nodaļa 
GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE  

UN APAKŠSISTĒMAS  
1.1. Grāmatvedības uzskaite 

 Likums Par grāmatvedību nosaka, ka uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņē-muma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedību kārto tā, lai grā-matvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī kon-statēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Grāmatvedībai ir jāsniedz informācija noteiktiem šīs informā-cijas lietotājiem: 
• uzņēmuma darbinieki, vadība un īpašnieki; 
• ārpus uzņēmuma esošajiem.  Finanšu grāmatvedībai ir šādi uzdevumi: 
• paredzēt un kontrolēt naudas plūsmu; daudzumu, laika peri-odu un risku;  
• novērtēt uzņēmuma vadības iepriekšējo darbību; 
• noskaidrot valdības likumu un līgumu ievērošanu un izpildīšanu.  Šo mērķu sasniegšanai finanšu grāmatvedībā lieto tradicionālo divkāršās grāmatvedības sistēmu. Galvenie elementi ir bilance un grā-matvedības konti: 
• konti iedalīti divās stingri nodalītās grupās, ar īpašu uzdevumu katrai grupai; 
• finansiālo rezultātu nosaka bez pašizmaksas aprēķināšanas, tieši salīdzinot ieņēmumus un izdevumus. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




