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JURIDISKAIS STATUSS

Sabiedrūia ar ierobežotu atbildību

REGISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJAS
REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REGISTRĀ

48703000457

REGISTRĀCUAS VIETA UN DATUMS

Rīga. 1991.gada 30.novembris

JURIDISKĀ ADRESE

Daugavas iela 43, Pļaviņas, LV-S 120

SABIEDRĪBAS VALDE
Vārds/Uzvārds
Amats

Santa Zālīte
Valdes locekle

Vārds/Uzvārds

Jānis Zvirgzdiņš

PROKŪRISTS

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI
nosaukums
daļu īpatsvars %
Adrese

Pļaviņu novada dome
100% kapitāldaļas
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120

GADA PĀRSKATU SAGATAVOJA
Vārds/Uzvārds
Amats

Aļa Molčanova
Galvenā grāmatvede

PĀRSKATA GADS

2020. gada

1.

janvāris - 2020. gada 31. decembris

IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATA GADS

2019. gada

1.

janvāris - 2019. gada 31. decembris

ZIŅAS PAR KONCERNA MĀTES SABIEDRĪBU
nosaukums
daļu īpatsvars %
Juridiskā adrese
REVIDENTI UN TO ADRESES
'

\}

'

Pļaviņu novada dome
100% kapitāldaļas
Dzelzceļa iela 11. Pļaviņas, LV-5120
SIA “ARMA K Revidents Auditors”
LZRA Licence Nr. 90
F.Lcjiņa 1-31, Rīga. Latvija
Zvērināta revidente Anita Kaņepa
Sertifikāts Nr. 34

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

2020.gada pārskats
VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids
Sabiedrības saimnieciskā darbība ir namu apsaimniekošana,
pakalpojumusniegšana (NACE kodi 3600, 3811, 37,36, 682).
—

siltuma apgādes, ūdens un kanalizācijas apgādes

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
Sabiedrībai nav reģistrētu_filiāļu un pārstāvniecību ārvalstīs.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
Sabiedrība pārskata gadā prioritāri strādāja ar debitoru parādu samazināšanu, tika sakārtotas mantojuma lietas,
mainīta Sabiedrības taktika, slēdzot vienošanos par parāda nomaksas grafiku. Siltumapgādē tika iegādāts un nomainīts
apkures katls Rīgas ielas katlumājā ar daļēju katla automatizāciju, kas ļauj samazināt siltuma zudumus un pagarina
katla ilgtspējību. Raiņa ielas katlumājā apkures katls tika aprīkots ar daļēju automatizāciju. Mērķtiecīgi tika strādāts ar
apsaimniekojamo dzīvojamo fondu, lai samazinātu iepriekšējos gados nepamatoti uzkrāto naudas summu. Tiek
atjaunots Sabiedrības autoparks, iegādāta automašīna FORD Connets . Strādajam ar ūdens zudumu samazinājumu un
atjaunojam ūdens skaitītājus, kā arī dzīvojamajām mājām verificējam un atjaunojam ūdens skaitītājus, lai samazinātu
ūdens korekciju. Uzlabojām grāmatvedības programmu, padarot informācijas daļēji automātisku ievadīšanu Pļaviņu
iedzīvotājiem. Pārstrukturizējām Sabiedrības administrācijas štatu saraksta posteņus, kas ļāva samazināt
administrācijas izmaksas.
Rentabilitātes rādītāji

2020.gads
Bruto rentabilitāte %
Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs
Neto peļņas rentabilitāte %

2

ads

1

0%
0%
0%

4%
3%
3%

Neskatoties uz to, ka Sabiedrības bruto rentabilitātes rādītājs pārskata gadā uzlabojās par 4%, tas vēl nav pietiekams,
kas liecina, ka Sabiedrībaijāveic darbības efektivitātes uzlabošanā.

Likviditātes rādītāji
Tekošā likviditāte

0.92 koeficients

Kopējā likviditāte

1.02 koeficients

Likviditātes rādītāji ir zem i, kas skaidrojumiar šaubīga debitoruparādu norakstīšanu 2020.gadā.

Sabiedrības nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Sabiedrība neatlaidīgi turpinās darbu pie parādu samazināšanas un monitorēs jaunu parādnieku rašanos. Jāturpina
ūdens zudumu samazināšanas pasākumi, kā arī jāveido un jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas reģistru. Turpināsim
pieslēgtjaunus pakalpojuma lietotājus ūdens un kanalizācijas sistēmai. Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta atkritumu
nozarei, lai veiksmīgi iekļautos jaunajā atkritumu apsaimniekošanasplāna izviizītajos mērķos. Ja tiks piedāvāta iespēja
no ES struktūrfondufinanšu līdzekļiem, domājam par māju siltināšanu, to energoefektivitātes uzlabošanai. Jāturpina
autoparka atjaunošana. Veiksim visas grāmatvedības programmas nomaiņu, lai uzlabotu laicīgu finanšu analīzes
iespēju, samazinātu manuālo darbu, optimizētu informācijas ievadi un apriti.
«£.

Finanšu risku vadība
Sabiedrībasfinanšu riska vadības politika aprakstītafinanšu pārskata
Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem
Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu.
Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums
Sabiedrība nav savu daļu turētāja.

25. piezīmē.
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VADĪBAS ZINOJUMS
Finanšu instrumentu izmantošana
Sabiedrības nozīmīgākie jinanšu 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 saimnieciskāsdarbības. Sabiedrība
neizmanto atvasinātusjīnanšu instrumentus.
Notikumipēc pārskata gada pēdējās dienas
Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi
apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un Sabiedrībasfinansiālo stāvokli.

Finanšu pārskats sagatavots pēc darbības turpināšanāsprincipa un vadība nesaskata likviditātes problēmas saistībā ar
iepriekš minētiem likviditātes rādītājiem,jo īstermiņa kreditoru sadaļā ir nākamo periodu ieņēmumi 73 tūkst apmērā.
COVID-I9 ietekme Sabiedrībā 2020. gadā nebija īpaši jūtama, jo ir pat debitoru samazinājums par 16.5% pret
iepriekšējo gadu. Iespējams, ieilgušā koronavīrusa ietekmes rezultātā, novada iedzīvotājiem 2021. gadā varētu rasties
problēmas ar savlaicīgu mūsu sniegto pakalpojumu apmaksu, tomēr ceram, ka debitoruparādi būtiski nepalielināsies.

Pārskata gada peļņas sadale
Pārskata gads noslēgts ar peļņu:
Sabiedrības bilances vērtība:

20 567 euro
3 385 011 euro

Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt Sabiedrības attīstībā.
Paziņojums par vadības atbildību
Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par
katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Sabiedrībasjinansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām. kā arī darbības
rezultātiem.
Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2020.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 jinanšu pārskats
sastādīts saskaņā ar darbības turpināšanās principu.
Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites
par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

kārtošanu,

par Sabiedrības līdzekļu saglabāšanu,

kā

arī

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamāsziņas un paskaidrojumus.
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PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)
PAR 2020.GADU

Pielikumi

2020

2019

euro

euro

802 873

798 219

1

802 873

798 219

2

(767 432)

(799 961)

Neto apgrozījums
t.sk.
b) no citiem pamaldarbībasveidiem

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

Bruto peļņa vai zaudējumi

35 441

(1 742)

Administrācijas izmaksas

3

(104 548)

(119 236)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

129 036

204 249

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

5

(35 884)

(75 789)

(3 478)

(5 435)

(3 478)

(5 435)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
t.sk.
b) no citām personām

6

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

20 567

2 047

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

20 567

2 047

PĀRSKATA GADA PEķŅA VAI ZAUDĒJUMI

20 567

2 047

/S anta Zālīte/Valdes locekle
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BILANCE
2020. GADA 31. DECEMBRĪ
AKTĪVS
Pielikumi

31.12.2020

31.12.2019

ENV!)

euro

ILGTERMIŅAIEGULDĪJUMI
U.Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi:
zemesgabalL ēkas un inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

2914 901

2895796

135 946

89 687

Kopā pamatlīdzekļi

3 060 784

2 998 843

3 060 784

2 998 843

9 937

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

13

360

APGROZĀMIE LĪDZEKLI

I.Krājumi
590

Izejvielas. pamatmatcriāli un palīgmateriāli

17 735

15

Kopā krājumi

17 735

15 590

2 499

-

Pircēju un pasūtītāju parādi

293 761

333 500

Kopā debitori

293 761

333 500

10 232

6 462

324 227

355 552

3 385 011

3 354 395

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
[I.Debitori

IV.Nauda
Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

\:

12
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BILANCE
2020. GADA 31. DECEMBRĪ
PASĪVS

31.12.2020

31.12.2019

euro

91170

Pielikumi
PAŠU KAPITĀLS
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Nesadalītā peļņa:
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

13

1

14

570 737
16

1

20 382

306

(243 914)
2 047

(241 867)

20 567

Kopā pašu kapitāls

1

365 743

420 487

1

199 002

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Nākamo periodu ieņēmumi

209 450

15

21

Kopā ilgtermiņa kreditori

1

491 735

1 701

185

1

1

195 300
492 742

688 042

Īstermiņa kreditori
15

134 812

16

6 729

7831

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

17

19 371

18

27 959
2 439

27 810

19

25 854

24521

Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības

20

17

21

73 501

15 628
179210

22

29 411

16 583

318 083

467 351

2 019 268

2 155 393

Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
KOPĀ PASĪVS

1J%//
/S anta Zālīte/Valdes locekle

2021.gada 18. m

\!

176 397

Aizņēmumi no kredītiestādēm
No pircējiem saņemtie avansi

378

&

3 354 395

Gada pārskatu sagatavoja
/Aļa MolčanoVa/Galvenā grāmatvede/
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L

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES

Finanšu pārskatu sagatavošana
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.
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5 .pantu, pēc pēdējiem divu gadu rādītājiem Sabiedrība tiek
klasificēta kā maza sabiedrība.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu līmkcijas.
Finanšu pārskatā ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
Sabiedrūoas 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.
Pielietotie grāmatvedības principi:
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
]) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) Izmantotās tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
3) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b) ņemtas vērā visas paredzamāsriska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī
tad. ja tie kļuvuši zināmi laikaposmā starp bilances datumu un gadapārskata sastādīšanas dienu;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību sama:ināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata
gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
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 ienērnumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,
nevis tikai juridisko formu.
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.

Nauda un naudas ekvivalenti
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 Latvij as Republikas.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
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.
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Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:
a) kuras paredzēts realizēt vai patērēt Sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;
b) kuras tur, galvenokārt, tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;
c) tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

Īstermiņa saistībās ir uzrādītas saistību summas:
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.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un parnatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši
saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatā nemateriālie ieguldījumi un parnatlīdzekļi
uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpiba 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 pārvērtēta pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma
apjoma, bet pie pamatlīdzekļu atsavināšanas vai likvidācijas rezerves tiek norakstītas par visu atlikušo vērtību
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:
Nemateriālie ieguldījumi
Ēkas
Tehnoloģiskās iekārtas. transportlīdzekļi
Pārējie parnatlīdzekļi
Datori, sakaru līdzekļi. kopētāji un to aprīkojums

Nolietojums gadā
20 %
5
%
20—35
%
20 %
25

%

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

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.
«
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