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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"

JURIDISKAIS STATUSS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS

REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ 48703000457

REĢISTRĀCIJAS VIETA UN DATUMS Rīga, 1991.gada 30.novembris

JURIDISKĀ ADRESE Daugavas iela 43, Pļaviņas, LV-5120

SABIEDRĪBAS VALDE

Vārds/Uzvārds Normunds Liepnieks - periodā līdz 03.12.2019.

Amats Valdes loceklis

Vārds/Uzvārds Santa Zālīte - periodā no 07.01.2020.

Amats Valdes locekle 

PROKŪRISTS

Vārds/Uzvārds Jānis Zvirgzdiņš

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI

nosaukums Pļaviņu novada dome

daļu īpatsvars % 100% kapitāldaļas

Adrese Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

GADA PĀRSKATU SAGATAVOJA

Vārds/Uzvārds Aļa Molčanova

Amats Galvenā grāmatvede

PĀRSKATA GADS 2019. gada 1. janvāris - 2019. gada 31. decembris

IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATA GADS 2018. gada 1. janvāris - 2018. gada 31. decembris

ZIŅAS PAR KONCERNA MĀTES SABIEDRĪBU

nosaukums Pļaviņu novada dome

daļu īpatsvars % 100% kapitāldaļas

Juridiskā adrese Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

REVIDENTI UN TO ADRESES SIA “ARMA K Revidents Auditors”

LZRA Licence Nr. 90

P.Lejiņa 1-31, Rīga, Latvija

Zvērināta revidente Anita Kaņepa

Sertifikāts Nr. 34

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats
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Darbības veids

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Rentabilitātes rādītāji 2019.gads 2018.gads

Bruto rentabilitāte % 0% -4%

Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs 0% 2%

Neto peļņas rentabilitāte % 0% 2%

Likviditātes rādītāji

Tekošā likviditāte 0.71 koeficients

Kopējā likviditāte 0.76 koeficients

Sabiedrības nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Finanšu risku vadība

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums

Finanšu instrumentu izmantošana

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Neskatoties uz to, ka Sabiedrības bruto rentabilitātes rādītājs pārskata gadā uzlabojās par 4%, tas vēl nav pietiekams,

kas liecina, ka Sabiedrībai jāveic darbības efektivitātes uzlabošanā.

Turpinājām strādāt pie ūdens zudumu samazināšanas un zudumi tika ierobežoti; tika veiktas izmaiņas vadošajā

personālā; atkritumvedēja automašīnai tika veikts kapitālais remonts; tika iegādāta automašīna GAZ 5312016AHM un

zāles pļāvēja traktors STIHL RT 4097; pastiprināti tika pievērsta uzmanība parādu atgūšanai, vasarā parādi turpināja

samazināties, sākoties apkures sezonai parādu pieaugums bija lēnāks salīdzinoši ar iepriekšējo gadu.

Aktīvi darbosimies parādu atgūšanā- stingri tiks pievērsta uzmanība jaunajiem parādiem, Parādu grafiki tik slēgti ar

lielākām ikmēneša nomaksas summām, Tiks kārtotas mantojuma lietas un paralēli strādāsim ar senajiem parādiem; tiks

pārskatīti atkritumu un siltumapgādes tarifi. Turpināsim strādāt pie ūdens zudumu novēršanas, paplašinām ūdens un

kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu Klintaines, Aiviekstes pagastos. Iespēju robežās veiksim tehnikas un iekārtu

modernizāciju un atjaunošanu. Paplašināsim pakalpojumu ņēmēju loku. Palielināsim Sabiedrības rentabilitāti.

Likviditātes rādītāji ir zemi, kas skaidrojami ar šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu 2019.gadā.

Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu.

Sabiedrība nav savu daļu turētāja.

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir - namu apsaimniekošana, siltuma apgādes, ūdens un kanalizācijas apgādes

pakalpojumu sniegšana (NACE kodi 3600, 3811, 37,36,682).

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrībai nav reģistrētu filiāļu un pārstāvniecību ārvalstīs.

Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, finanšu noma, nauda un īstermiņa

noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības

finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju

parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Sabiedrība

neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus.

Sabiedrības finanšu riska vadības politika aprakstīta finanšu pārskata 27. piezīmē.
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

Pārskata gada peļņas sadale

Pārskata gads noslēgts ar peļņu: 2 047              euro

Sabiedrības bilances vērtība: 3 354 395       euro

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku kopsapulce 20___.gada ___._____________, protokols Nr._____________

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt Sabiedrības attīstībā

Finanšu pārskati sagatavoti pēc darbības turpināšanās principa un vadība nesaskata likviditātes problēmas saistībā ar

iepriekš minēto.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi

apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli.

_____________________________________________/Santa Zālīte/Valdes locekle
2020.gada 12.marts

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par

katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības

rezultātiem.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2019.gada 31.decembrī, tika izmantotas

atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi.

Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati

sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī

par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

___________________________________________________________________________________
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)

PAR 2019.GADU

2019 2018

Pielikumi euro euro

Neto apgrozījums 798 219        821 367          

t.sk.

b) no citiem pamatdarbības veidiem 1 798 219        821 367         

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas. 2 (799 961)       (856 305)         

Bruto peļņa vai zaudējumi (1 742)           (34 938)           

Administrācijas izmaksas 3 (119 236)       (116 519)         

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 204 249        200 632          

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (75 789)         (25 294)           

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: (5 435)           (7 335)             

t.sk.

b) no citām personām 6 (5 435)          (7 335)            

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 2 047            16 546            

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 2 047            16 546            

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI 2 047            16 546            

_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

Gada pārskatu sagatavoja

_____________________________________________/Santa Zālīte/Valdes locekle

2020.gada 12.marts
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BILANCE

 2019. GADA 31. DECEMBRĪ

AKTĪVS 31.12.2019 31.12.2018

Pielikumi euro euro

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

II.Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi:

zemesgabali, ēkas un inženierbūves 9 2 895 796         3 028 830         

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 9 89 687              130 851            

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 9 13 360              16 851              

Kopā pamatlīdzekļi 2 998 843         3 176 532         

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 2 998 843         3 176 532         

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I.Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 10 15 590              20 658              

Kopā krājumi 15 590              20 658              

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 11 -                        1 067                

II.Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 12 333 500            398 679            

Kopā debitori 333 500            398 679            

IV.Nauda 13 6 462                1 820                

Kopā apgrozāmie līdzekļi 355 552            422 224            

KOPĀ AKTĪVS 3 354 395         3 598 756         

  

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats
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BILANCE

 2019. GADA 31. DECEMBRĪ

PASĪVS 31.12.2019 31.12.2018

Pielikumi euro euro

PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 14 1 420 487       1 419 537         

Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 15 20 382            18 500              

Nesadalītā peļņa:

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (243 914)        (260 460)          

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 2 047              16 546              

Kopā pašu kapitāls 1 199 002       1 194 123         

KREDITORI 

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 16 195 300          247 803            

Nākamo periodu ieņēmumi 22 1 492 742       1 666 556         

Kopā ilgtermiņa kreditori 1 688 042       1 914 359         

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 16 176 397          137 375            

Citi aizņēmumi 17 -                      3 055                

No pircējiem saņemtie avansi 18 7 831              7 108                

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 19 47 181            108 327            

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 20 24 521            25 976          

Pārējie kreditori 21 15 628            16 820              

Nākamo periodu ieņēmumi 22 179 210          174 889            

Uzkrātās saistības 23 16 583            16 724              

Kopā īstermiņa kreditori 467 351          490 274            

Kopā kreditori 2 155 393       2 404 633         

KOPĀ PASĪVS 3 354 395       3 598 756         

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

_____________________________________________/Santa Zālīte/Valdes locekle

2020.gada 12.marts

Gada pārskatu sagatavoja

_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
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I.

Finanšu pārskatu sagatavošana

Sabiedrības grāmatvedības uzskaite tiek veikta Latvijas valūtā euro . Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc

Eiropas centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas atlikumiem kasē un norēķinu kontos, kas atvērti Latvijas Republikā reģistrētajās

kredītiestādēs. Sabiedrībai nav atvērtu norēķinu kontu kredītiestādēs ārpus Latvijas Republikas.

Nauda un naudas ekvivalenti

8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes

izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitītas ar pirkumu saistītās papildus

izmaksas. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši

saistītas ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar

objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārrēķinātas euro pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) oficiāli noteiktā kursa*

pārskata gada pēdējā dienā. Valūtas kursu starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību

posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas

vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Ārvalstu valūtas

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

PAR 2019.GADU

Finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta atbilstoši

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”, kā

arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma

piemērošanas noteikumu” nosacījumus.

Pielietotie grāmatvedības principi:

6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;

2) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;

3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;

7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,

nevis tikai juridisko formu.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

1) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;

4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izmaksas

norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un

izmaksas norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;

5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī

tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata

gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

 Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. 

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantu, pēc pēdējiem divu gadu rādītājiem Sabiedrība tiek

klasificēta kā maza sabiedrība.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES

___________________________________________________________________________________
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

PAR 2019.GADU

31.12.2019 31.12.2018
euro euro

1 USD - 1.1993

20 %

5 %

20-35 %

20 %

25 %

Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši

saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatā nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.

Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet

vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitīta attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības

pieauguma, pārsniegumu iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā

pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves tiek attiecinātas par attiecīgu daļu no pārvērtētā pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma

apjoma, bet pie pamatlīdzekļu atsavināšanas vai likvidācijas rezerves tiek norakstītas par visu atlikušo vērtību.

c) tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

a) par kurām paredzēts norēķināties Sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;

b) par kurām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Pārējās saistības ir kvalificētas kā ilgtermiņa.

Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas:

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu un

pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu:

Nolietojums gadā

*Tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu – pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas

sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro (Bloomberg,

Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret euro).

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:

a) kuras paredzēts realizēt vai patērēt Sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;

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

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

posteņos.

b) kuras tur, galvenokārt, tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas izmantoto

aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai

ekspluatācijā. 

Ēkas

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Tehnoloģiskās iekārtas, transportlīdzekļi

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Pārējie pamatlīdzekļi

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz 142 euro un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu.

Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz 142 euro , tiek aprēķināts 100% apmērā pēc

nodošanas ekspluatācijā. 

___________________________________________________________________________________
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Līzings

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un

bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā

pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā

izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un

viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma

saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem

Krājumi novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas pašizmaksas. Iegādes pašizmaksu veido

iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā vērtībā un stāvoklī. Saražoto krājumu

pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgā objekta

izgatavošanu, kā arī attiecīgā daļa no vispārējām izmaksām, pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālo jaudu. Pārdošanas

izmaksas netika iekļautas pašizmaksā. Krājumu vērtības atlikumi aprēķināti, izmantojot FIFO (vidēji svērto) metodi. Ja krājumu

neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.  

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem

sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

Procenti par pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai izmantotajiem aizņēmumiem tiek kapitalizēti pamatlīdzekļu uzskaites

vērtībā kā daļa no attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika posmā, kas ir nepieciešams pamatlīdzekļu celtniecības pabeigšanai un

nodošanai ekspluatācijā. 

Aizņēmumi

Aizņemumi tiek atzīti saņemto līdzekļu apjoma vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas.  

Turpmāk aizņēmumi novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi. Starpība starp

aizņēmuma sākotnējo vērtību, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas un dzēšanas vērtību, tiek uzradīta peļņas vai

zaudējumu aprēķinā pakāpeniski aizņēmuma lietošanas laikā vai saskaņā ar grāmatvedības politiku kapitalizēta nepabeigto

objektu vērtībā. 

Finanšu līzinga ietvaros nomātie līdzekļi sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Nolietojums tiek aprēķināts šo līdzekļu

ekonomiski lietderīgās dzīves laikā. Līzinga maksājumi tiek dalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu. Finanšu

izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu postenī "Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas".

Noma ar izpirkumu (finanšu līzings)

Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek klasificēta kā

finanšu noma. Finanšu noma tiek kapitalizēta nomas uzsākšanas datumā zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai

minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu maksājumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,

lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz nomas saistību atlikumu.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un

norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda

zaudējumos.

Debitoru parādi

Krājumi

 Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvais līzings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas 

maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

___________________________________________________________________________________
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2019 2018

               44                 49 

Debitoru atgūstamā vērtība - Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir

izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem

Radniecīgas sabiedrības

Būtiskie pieņēmumi un spriedumi

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara

aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas

dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izmaksas. 

Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un

aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību. 

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana - Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku

balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem

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

pamatoti noteikti. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi: 

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

a) Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un 

atlīdzības un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši 

preču piegādes nosacījumiem.

b) Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.

c) Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.

d) Dividenžu ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāru tiesības saņemt dividendes.

e) Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības

nodokļa.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība- vairāk nekā 50% no

akcionāru vai dalībnieku balstiesībām šajā uzņēmumā). Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās tiek uzrādīti to iegādes vērtībā.

Saitītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radinieki, kā arī uzņēmumi, kuros viņiem ir

nozīmīga ietekme vai kontrole. 

Sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus

nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura

nepieciešama, lai izprastu Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Krājumu novērtēšana - Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos

pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas

iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība

Vidējais darbinieku skaits

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā

ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

___________________________________________________________________________________
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II.

Nr. euro

1      24 200 

     24 200 

Minimālie 

nomas 

maksājumi 

Minimālie 

nomas 

maksājumi 

pašreizējā 

vērtībā 

Minimālie 

nomas 

maksājumi 

Minimālie 

nomas 

maksājumi 

pašreizējā 

vērtībā 

31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018

euro euro euro euro

-                  -              3 078        3 055         

-                  -              -                -                                      - 

euro

Informācija par operatīvo nomu

euro

Akreditīvi

Sabiedrībai nav akreditīvu.

Sabiedrībai nav tās darbībai būtisku nomas vai īres līgumu.

Sabiedrībai nav saistību pensijām.

Sabiedrība nav atbildētājs tiesas prāvās un finanšu pārskatā nav iekļauti nekādi uzkrājumi saistībām, kas varētu rasties.

Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.

Galvojumi un garantijas

Procentu 

izdevumi 

periodā

Procentu 

izdevumi 

periodā

Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā

Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

                               15 320 

Nomātais aktīvs/vai aktīvu grupa

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā 

Informācija par finanšu nomu

Sabiedrība iepriekšējos gados ir noslēgusi 1 līgumu par finanšu nomu, kurš pilnībā izpirkts 2019.gadā. Finanšu līzingam bija

sekojoši nosacījumi:

Procentu likmju robežas gadā

Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos

posteņos

KOPĀ:

Termiņā, kas īsāks pa vienu gadu -                  

                    - 

23                

Saistības pensijām

Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos.

Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju citām personām, izņemot tās, kuras aprakstītas 16.piezīmē.

CITA INFORMĀCIJA

Ziņas par iespējamām saistībam

Finanšu nomas maksājumu sadalījums pa periodiem:

No 3.55%+6mēn EURIBOR                                 15 320 

Kopā:

Transportlīdzekļi

Nomātais aktīvu/vai aktīvu 

grupas bilances vērtība 

euro

___________________________________________________________________________________
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III. 

Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada

pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem

un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski

ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz Sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai

zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Sabiedrībai ir 27 773 euro saistības pret Pļaviņu novada domi uz 2019.gada 31.decembrī, kas ir mātes uzņēmums.

Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas līgumu.

Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un

norādīšanas principiem vai noteikumiem

Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un

norādīšanas principiem vai noteikumiem.

Lai uzlabotu sagatavotā peļņas vai zaudējuma aprēķina kvalitāti, ir veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata gadu. Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu pārskata gadā. Salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo 

pārskata gadu klasificēti pēc pārskata gada principiem un ir salīdzināmi. 

SKAIDROJUMS PAR GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS MAIŅU

Zemāk ir atspoguļota iepriekš minēto posteņu pārklasifkācijas ietekme:

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme

Izejvielas, pamatmateriāli un 

palīgmateriāli

Bilance

Pārdotās produkcijas ražošanas 

pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas

(856 305)                           

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
200 632                            

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
(25 294)                             

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(873 680)                              

20 658                                 (20 658)                               

20 658                                -                                           20 658                              

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai -                                        

(4 715)                                  

(17 375)                               

(3 204)                                 

20 579                                

(680 967)                           -                                          (680 967)                              

Informācija par atgriezenisko nomu 

Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem 

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

20 658                              -                                          20 658                                 

2018

pēc pārklasifikācijas

euro

Pārklasifikācija

euro

197 428                               

2018

pirms pārklasifikācijas

euro

___________________________________________________________________________________
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IV. SKAIDROJUMS PIE PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA

1   Neto apgrozījums
2019 2018
euro euro

Ieņēmumi no ūdens, kanalizācijas pakalpojumiem 131 516      130 161     

Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem 7 291          8 045         

Ieņēmumi no telpu apsaimniekošanas 5 869          4 449         

Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas 104 160      94 621       

Ieņēmumi no siltumapgādes 301 058      330 937     

Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem 12 301        15 953       

207 654      207 411     

28 370        29 790       

Kopā 798 219      821 367     

2   Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

2019 2018
euro euro

Personāla izmaksas 258 175      255 973     

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem (1 334)         975            

Pamatlīdzekļu nolietojums 195 151      243 345     

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana 1 113          1 156         

Materiālu izmaksas 254 106      259 542     

Dabas resursu nodoklis 5 290          5 737         

Apmācību izmaksas 258             448            

Pakalpojumu izmaksas 78 442        77 461       

Obligātie profesionālie medicīnas izdevumi 281             642            

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 479          11 026       

Kopā* 799 961      856 305     

3   Administrācijas izmaksas

2019 2018

euro euro

Personāla izmaksas 102 888      96 932       

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem (1 307)         2 739         

Pamatlīdzekļu nolietojums 782             481            

Administratīvās ēkas uzturēšanas izmaksas 4 065          4 372         

Bankas pakalpojumi 2 266          2 478         

Sakaru izmaksas 858             1 013         

Biroja izmaksas 3 814          4 233         

Datortehnikas apkalpošana 1 877          1 542         

Transporta izmaksas 2 727          1 626         

Pārējās administratīvās izmaksas 1 266          1 103         

Kopā 119 236      116 519     

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

Ieņēmumi no apsaimniekošanas iedzīvotājiem

Pārejie ieņēmumi

* Pārskata periodā veikta salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada principiem. Minētajai

pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu pārskata rezultātu. Detalizētu skaidrojumu skatīt III. sadaļā "Skaidrojums par

grāmatvedības politikas maiņu".

_________________________________________________________________________________
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4   Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

2019 2018

euro euro

Ieņēmumi no līdzfinansējuma 174 890      173 269     

Ieņēmumi no materiālu pārdošanas 795             4 240         

Saņemtas soda naudas un līgumsodi 6 391          6 982         

Ieņēmumi no šaubīgajiem debitoriem* 5 888          3 204         

Ieņēmumi no debitoriem par tiesas izdevumiem 11 192        12 937       

Ieņēmumi no traktortehnikas pārvērtēšanas rezerves 5 093          -                 

Kopā 204 249      200 632     

5   Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

2019 2018

euro euro

Dažādas saimnieciskās darbības izmaksas 1 210          1 167         

Nekustamā īpašuma nodoklis 618             364            

Tiesas izdevumi* 4 437          4 969         

Samaksātās soda naudas un līgumsodi 208             192            

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem* 57 466        11 601       

Bezcerīgo debitoru norakstīšana 9 516          4 009         

Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas 344             -                 

Zaudējumi no valūtas kursa svarstībām 1 990          2 992         

Kopā 75 789        25 294       

6   Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

2019 2018
euro euro

Citām personām 5 435          7 335         

Procenti par aizņēmumiem un finanšu līzingu 5 435          7 335         

Kopā 5 435          7 335         

7   Personāla izmaksas

2019 2018
euro euro

Atlīdzība par darbu 291 343      284 887     

69 532        67 831       

Kopā 360 875      352 718     

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

* Pārskata periodā veikta salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada principiem. Minētajai

pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu pārskata rezultātu. Detalizētu skaidrojumu skatīt III. sadaļā "Skaidrojums par

grāmatvedības politikas maiņu".

* Pārskata periodā veikta salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada principiem. Minētajai

pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu pārskata rezultātu. Detalizētu skaidrojumu skatīt III. sadaļā "Skaidrojums par

grāmatvedības politikas maiņu".

_________________________________________________________________________________
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V. 

8    Nemateriālie ieguldījumi 
aaraa

 Attīstības 

izmaksas 

 Nemateriālās 

vērtības 

 Konscesijas, 

patenti, 

licences, t.ml. 

 Citi 

nemateriālie 

ieguldījumi Kopā

euro euro euro euro euro

Sākotnējā vērtība

2018. gada 31. Decembrī 280                2 572          2 852           

Atsavināts/likvidēts -                     (313)            (313)            

2019. gada 31. Decembrī 280                2 259          2 539           

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija

2018. gada 31. Decembrī 280                2 572          2 852           

Atsavināts/likvidēts -                     (313)            (313)            

2019. gada 31. Decembrī 280                2 259          2 539           

Atlikusī bilances vērtība

2018. gada 31. Decembrī -                     -                  -                   

2019. gada 31. Decembrī -                     -                  -                   

9    Pamatlīdzekļi

 Dzīvnieki un 

augi 

 Nekustamais 

īpašums 

 Tehnoloģiskās 

iekārtas 

 Pārējie 

pamatlīdzekļ

i un 

inventārs Kopā

euro euro euro euro euro

Sākotnējā vērtība

2018. gada 31. Decembrī 4 592 193     805 031           87 438          5 484 662    

Iegādāts/ražots pārskata gadā -                    19 935             3 612            23 547         

Atsavināts/likvidēts -                    (85 662)           (2 526)          (88 188)       

2019. gada 31. Decembrī 4 592 193    739 304         88 524        5 420 021    

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija

2018. gada 31. Decembrī 1 563 363     674 180           70 587          2 308 130    

Aprēķināts vērtības samazinājums 133 034        55 842             7 057            195 933       

Atsavināts/likvidēts -                    (80 405)           (2 480)          (82 885)       

2019. gada 31. Decembrī 1 696 397    649 617         75 164        2 421 178    

Atlikusī bilances vērtība

2018. gada 31. Decembrī 3 028 830    130 851         16 851        3 176 532    

2019. gada 31. Decembrī 2 895 796    89 687           13 360        2 998 843    

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457

2019.gada pārskats

A K T Ī V I

3.Zemes gabals 1.8661 ha, Dolomīta 9,Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra nr.3213 001 2305, kadastrālā vērtība 718 euro,

iegādes vērtība 366 euro, Bebrulejas 16, Pļaviņas, kadastra nr. .3213 0010 0210, kadastrālā vērtība 89 euro iegādes

vērtība 46 euro. 

SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

1.Zemes gabals 888kvm, Vietalvas iela 3, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010535, kadastrālā vērtība 888

euro, iegādes vērtība 467 euro. 

2.Zemes gabals 0.0426ha, Vietalvas iela 5b, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010557, kadastrālā vērtība 422

euro, iegādes vērtība  224 euro. 

___________________________________________________________________________________
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10  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli*

31.12.2019 31.12.2018

euro euro

Rīgas ielas katlu mājas kurinamais             9 290            10 799 

Daugavas ielas katlu mājas kurinamais             5 314              8 523 

Vietalvas pagasta katlu mājas kurinamais  -                 180 

Daugavas ielas 43 katlu mājas kurinamais                814                 604 

Remontbrigādes ūdens skaitītaji                172                 552 

Kopā 15 590       20 658       

11  Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

12  Pircēju un pasūtītāju parādi

31.12.2019 31.12.2018

euro euro

Pircēju un pasūtītāju parādi 466 491       563 038        

Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem (132 991)      (164 359)       

Kopā 333 500      398 679       

Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība euro euro

Pārskata gada sākumā (164 359)      (171 336)       

Palielinājums (57 466)        (11 601)         

Samazinājums 82 946          15 374          

Saņemtie maksājumi no šaubīgajiem debitoriem 5 888            3 204            

Pārskata gada beigās (132 991)     (164 359)     

13  Naudas līdzekļi kasē un bankā 

31.12.2019 31.12.2018

euro euro

Banka 6 360            1 732            

Nauda kasē 102               88                 

Kopā 6 462          1 820           

14  Pamatkapitāls

P A S Ī V I

2019.gada 31.decembrī Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1 420 487 euro , kas sastāv no 1 420 487 kapitāla

daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 euro . 

Uz pārskata gada beigām izvērtēti visi debitori, šaubīgajiem debitoriem izveidoti uzkrājumi, bezcerīgie debitori izslēgti

pamatojoties uz valdes lēmumu un atgūšanas neiespējamību.

* Pārskata periodā veikta salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija atbilstoši pārskata gada principiem. Minētajai

pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu pārskata rezultātu. Detalizētu skaidrojumu skatīt III. sadaļā "Skaidrojums par

grāmatvedības politikas maiņu".

Iepriekšējos pārskata periodos Sabiedrība bija iegādājusies A/S ABLV 1067 akcijas ar nominālo vērtību 1 euro . Kopā

ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtība bija 1067 euro . Ņemot vērā to, ka AS ABLV ir likvidācijas statusā un ieguldītās

vērtības atgūšana ir apšaubāma, kā arī ievērojot piesardzības principu, Sabiedrība izveidoja uzkrājumus ieguldījuma vērtībai.
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15  

Postenis kopsavilkums

 Rezerves 

vērtība uz 

31.12.2018 

 Rezerves 

vērtība uz 

31.12.2019 

 Pamatlīdzekļu 

vērtība uz 

31.12.2019 

 Pamatlīdzekļu 

vērtības 

samazinājuma 

korekcija 

2019.gadā 

 Pamatlīdzekļu 

vērtība uz 

31.12.2019, ja 

pārvērtēšana 

netiktu veikta 

 Pamatlīdzekļa 

vērtība uz 

31.12.2019, 

kad 

pārvērtēšana 

veikta 

euro euro euro euro euro euro

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 18 500          20 382          11 225         -                 -              -               

Kopā: 18 500         20 382         11 225         -                 -              -               

16  Aizņēmumi no kredītietādēm

31.12.2019 31.12.2018

Ilgtermiņa daļa euro euro

A/S Swedbank kredīts*** 19 749          48 456          

Ziemeļu investīciju Banka**** 37 518          61 314          

Valsts kase***** 138 033       138 033        

Kopā 195 300      247 803       

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

A/S Swedbank kredītlīnija* 45 400          45 400          

Valsts kase** 69 196          33 674          

A/S Swedbank kredīts*** 28 708          27 655          

Ziemeļu investīciju Banka**** 33 093          30 646          

Kopā 176 397      137 375       

***Aizņēmums tika saņemts no A/S Swedbank 2011. gada 25. augustā, lai realizētu KF projektu ''Pļaviņu pilsētas Rīgas

ielas katlumājas siltumtīklu rekonstrukcija. Izmaiņu projekts". un 2019. gada 31. decembrī sastāda 48 457 euro.

Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2021. gada 25.augusts, un tā gada procentu likme ir fiksētā likme 3.71%. Saistību galvotājs

ir mātes uzņēmums Pļaviņu novada dome. Aizņēmuma summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksājama ilgāk kā piecus gadus

pēc bilances datuma, 2019 gada 31. decembrī sastāda 0 euro.                                                                                                                                                                                                                          

Uz gada beigām Sabiedrības vadība izvērtēja traktortehnikas stāvokli un pieņema lēmumu traktortehniku pārvērtēt pēc

2020.gada mantiskā ieguldījuma novēŗtēšanas eksperta Pāvela Brimerberga eksperta slēdzieniem.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

*2019.gada 04. jūnijā grozījumi - kredītlīnijas līgums par 50 000 euro līdz 2020.gada 01.jūnijam, ar pievienoto likmi 4.6% un

sešu mēnešu EURIBOR.

Komercķīlas nodrošinājums ir Sabiedrības aktīvi ar prasījuma summu  105 179 euro.

** 2019.gada 26.novembrī noslēgts līgums ar Valsts Kasi par 100 000 euro kredīta saņemšanu šķeldas iegādei ar termiņu līdz

2020. gada 30. novembrim ar pievienoto 0% likmi. Kredīta nodrošinājums Pļaviņu novada domes galvojums.

****Aizņēmums tika saņemts no Ziemeļu investīciju Bankas 2003. gada 07. julijā, lai realizētu KF projektu ''Pļaviņu

pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija". un 2019. gada 31. decembrī sastāda 70 611 euro.

Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2022. gada 04.janvāris, un tā gada procentu likme ir mainīga likme sešu mēnešu Euribor

plus 0.55%,kuriem pieskaitīti 0.5% gadā. Saistību galvotājs ir mātes uzņēmums Pļaviņu novada dome. Aizņēmuma summa,

kas saskaņā ar līgumu  atmaksājama ilgāk kā piecus gadus pēc bilances datuma, 2019. gada 31. decembrī sastāda 0 euro. 
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17  Citi aizņēmumi

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

Swedbank līzings SIA* - 3 055            

Kopā -                  3 055           

18  No pircējiem saņemti avansi

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

Iedzīvotāju avansa maksājumi par apkuri 7 433            7 108            

Juridisko personu avansa maksājumi 398             -

Kopā 7 831          7 108           

19  Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

Norēķini ar piegādātājiem par materiāliem un pakalpojumiem 47 181          108 327        

Kopā 47 181        108 327       

20   Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi

(Saistības)/ 

pārmaksa 

31.12.2018

Aprēķināts  

2019. gadā

Samaksāts/ 

(atmaksāts) 

2019.gadā

Nokavējuma 

nauda

(Saistības)/ 

pārmaksa 

31.12.2019

euro euro euro euro euro

Pievienotās vērtības nodoklis          (11 904)        (108 409)            108 504  -         (11 809)

Dabas resursu nodoklis            (1 378)            (5 305)                 5 335  -           (1 348)

Nekustamā īpašuma nodoklis                    -                 (618)                    618                   -                    -   

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis  -               (551)                    551  -                    -   

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva                  (16)               (188)                    188                   -                  (16)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis            (3 545)          (34 359)               35 003                   (9)           (2 910)

Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi            (9 133)        (101 191)            101 887                   (1)           (8 438)

Kopā         (25 976)       (250 621)           252 086               (10)         (24 521)

Nodokļu saistības         (25 976)         (24 521)

* 19.04.2017. no Swedbank Līzings SIA saņemts kravas transporta atkritumvedējs VOLVO FL6 ar iekārtu NORBA RL200,ID

NR.93115 ar 6 mēn. Euribor likme 0% un 3,55% pievienoto likmi ar apmaksas termiņu 30.04.2019. Līzinga nodrošinājums – paši

līzinga objekti. 2019.gadā finanšu līzings pilnībā atmaksāts.

*Par līzinga līgumiem detalizētu iznformāciju lūdzu skatīt pielikumā "Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes",

II. sadaļā "Cita informācija"

***** Aizņēmums tika saņemts no Valsts kases 2012. gada 13. jūnijā, lai realizētu KF projektu ''Ūdenssaimniecības

pakalpojumu attīstība Pļaviņās". un 2019. gada 31. decembrī sastāda 138 033 euro. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2031.

gada 20.jūnijs, un tā gada procentu likme ir mainīga likme 1.062%. Saistību galvotājs ir mātes uzņēmums Pļaviņu novada

dome. Aizņēmuma summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksājama ilgāk kā piecus gadus pēc bilances datuma, 2019.gada

31.decembrī sastāda 114265 euro.
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21  Pārējie kreditori

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

Norēķini par darba algu 15 578          16 586          

Norēķini par ieturējumiem arodbiedrībai 50                 52                 

Norēķini par izpildrakstu ieturējumiem - 182               

Kopā 15 628        16 820         

22  

31.12.2019 31.12.2018

Ilgtermiņa daļa euro euro

1 406 795    1 575 167     

2011.gada līgums Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 46 524          50 881          

2018.gada līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/015 39 423        40 508         

Kopā 1 492 742   1 666 556    

31.12.2019 31.12.2018

Īstermiņa daļa euro euro

168 372       168 372        

2011.gada līgums Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 4 357            4 357            

2018.gada līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/015 6 481            2 160            

Kopā 179 210      174 889       

Izmaiņas euro euro

Pārskata gada sākumā 1 841 445    1 798 777     

      (169 493)        (132 221)

Pārskata gada beigās     1 671 952     1 666 556 

Finansējuma informācija

 Finanšu palīdzība 
 Saņemšanas 

gads 

 Finansējuma 

summa 
 Mērķis  Nosacījumi 

 Gadā 

atmaksājamā 

summa 

euro euro

 Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Pļaviņās”, projekta Nr. 

3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024 2 007            3 303 338     Ūdenssaimn. 20 gadi -                    

 Kohēzijas fonda projekts "Pļaviņu 

pilsētas Rīgas ielas katlumājas 

siltumtīklu rekonstrukcija.Izmaiņu 

projekts", projekta Nr. 

PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 2 011            57 870          

 Katlumājas 

siltumtīklu 

rekonstrukcija 20 gadi -                   

 Eiropas Savienības projekts 

"Pārvades un sadales sistēmas 

rekonstrukcija Pļaviņās", projekta 

Nr.4.3.1.0/17/A/015 2 018            43 208          

 Pārvades un 

sadales 

sistēmas 

rekonstrukcija 20 gadi -                   

Kopā 3 404 416    -                 

Nākamo periodu ieņēmumi

 Palielinājums/samazinājums

2007.gada līgums Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024

2007.gada līgums Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024
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23  Uzkrātās saistības

31.12.2019 31.12.2018

euro euro

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem 14 083          16 724          

Uzkrātās saistības ar kreditoriem par pakalpojumiem 2 500            -

Kopā 16 583        16 724         

24  

 25 

 26 

 27 

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, procentu likmju risks, likviditātes risks un

kredītrisks. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

Finanšu risku vadība 

Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstības riskam.

Sabiedrība pakļauta procentu likmju riskam, galvenokārt saistībā ar tās aizņēmumiem ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrības

vadība apsver iespēju izmantot finanšu instrumentus, kas minimizētu procentu likmju risku.

Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, (kā arī izmantojot

banku piešķirtās kredītlīnijas).

Valūtas risks

Procentu likmju risks

Kredītrisks

Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam

atbilstošu darījumu partneru grupu.

Sabiedrība pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi

izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Bez tam Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu

neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, finanšu noma, nauda un īstermiņa noguldījumi.

Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība

saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi

piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. 

Ziņas par ārpusbilances saistībām 

Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Sabiedrībai uz pārskata gada beigām nav izsniegtu ķīlu, garantiju vai nodrošinājumu, izņemot tās, kuras aprakstītas šī finanšu

pārskata 16.piezīmē.

 Sabiedrības bilancē nav saistību, kas attiektos uz vairākiem posteņiem. 

Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecās uz vairākiem bilances posteņiem

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.

SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi

_____________________________________________/Santa Zālīte/Valdes locekle

2020.gada 12.marts

Gada pārskatu sagatavoja

_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/

___________________________________________________________________________________
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