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Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 40
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Irēna Apsīte
Personas amats Galvenā grāmatvede
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

23.03.2020

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 2 469 4 369
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 2 469 4 369
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 17 641 578 18 213 337
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 17 641 578 18 213 337
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 939 421 987 389
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 192 298 187 410
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. 210 0 39 929
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 18 773 297 19 428 065
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 18 775 766 19 432 434
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 6 741 19 569
I. Krājumi kopā 450 6 741 19 569
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 199 268 180 239
4. Citi debitori. 500 2 769 3 083
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 7 567 6 331
II. Debitori kopā 550 209 604 189 653
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 456 857 350 270
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 673 202 559 492
BILANCE 640 19 448 968 19 991 926

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 5 834 643 5 834 643
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 15 631 2 694
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 79 138 12 937
Pašu kapitāls kopā 800 5 929 412 5 850 274
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 409 442 327 542
4. Citi aizņēmumi. 900 40 041 77 652
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 12 313 237 12 762 530
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 12 762 720 13 167 724
Īstermiņa kreditori: 1 020
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 58 572 58 572
4. Citi aizņēmumi. 1060 38 207 47 441
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 5 691 4 636
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 8 314 224 657
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 82 247 81 629
11. Pārējie kreditori. 1130 35 082 38 103
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 454 846 454 661
14. Uzkrātās saistības. 1160 73 877 64 229
Īstermiņa kreditori kopā 1180 756 836 973 928
BILANCE 1190 19 448 968 19 991 926
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 1 800 317 1 712 432
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 1 800 317 1 712 432
No būvniecības pakalpojumiem 30.1 8 808 23 334
No citiem pakalpojumiem 30.2 1 791 509 1 689 098
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 1 842 266 1 809 770

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -41 949 -97 338
5. Administrācijas izmaksas. 70 354 172 356 255
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 480 161 471 463
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 406 119
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 4 496 4 814
b) citām personām 230 4 496 4 814
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 79 138 12 937
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 79 138 12 937
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 79 138 12 937
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 40

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu”, kā arī Ministru kabineta noteikumiem „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas
noteikumi”, „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, „Kases
operāciju uzskaites noteikumi”, „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, „Kārtība, kādā finanšu pārskatos
atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts
(finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā un natūrā”. Latvijas grāmatvedības standarti (LGS) izmantoti kā labās
prakses piemērs finanšu pārskata posteņu atzīšanai, novērtēšanai un skaidrojumu sniegšanai par tiem.

Pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. un 9. pantiem, Sabiedrība klasificējama kā maza
sabiedrība, līdz ar to naudas plūsmas pārskats un pašu kapitāla izmaiņu pārskats netiek aizpildīts.
Ņemot vērā izmaiņas 2014.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”,
ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzskaitīti atsevišķi.

Atbilstoši MK Nr.116 prasībām mainīti arī atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu nosaukumi un veikta posteņu
pārklasifikācija, lai finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu ir klasificēti atbilstoši pārskata gadā lietotajiem
principiem un ir savstarpēji salīdzināmi:

Finanšu pārskata postenis
                                                                                            Pēc pārklasifikācijas                                                 Pārklasifikācija
Pirms pārklasifikācijas
                                                                                                      EUR                                                                    EUR
EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gadu

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Ieņēmumi no jaunu pieslēgumu izbūves                                  -                                                                    (13403)
13403

Pārējie pamatdarbības ieņēmumi                                             2716                                                                     (9931)
12647

Ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem            23334                                                                     23334
-

Visi Sabiedrības sniegtie būvniecības pakalpojumi tiek slēgti tikai saskaņā ar nemainīgas cenas līgumiem. Sabiedrība piedāvā
tikai īstermiņa būvniecības līgumus, kas atbilstoši līguma nosacījumiem īstenojami tajā pārskata gadā, kad noslēgts būvniecības
līgums.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, pārējās Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos
termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata
sagatavošanā.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie ieguldījumi  ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes
vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes
vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma  iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas
perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes % gadā - nemateriālie ieguldījumi 20-33.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek
iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar  pamatlīdzekļa iegādi.Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Sākot ar 2017.gadu
par pamatlīdzekļiem tiek atzīti aktīvi, kuru vērtība ir virs EUR 300.00 un kuru kalpošanas laiks ir vairāk par vienu gadu. Pārējiem
aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo  pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai
norakstītu  pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot
šādas vadības noteiktas likmes:

% gadā

Ēkas un būves2-7
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas7
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi3-35

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir
radušās. Pamatlīdzekļu kapitālā remonta, rekonstrukcijas izmaksas tiek pievienotas attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai un norakstītas
minētā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās izmantošanas laikā.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
1.4.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
Sabiedrībā nav ilgtermiņa finanšu ieguldījumu

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot FIFO metodi. Neto
pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un
pārdošanas izmaksas
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti faktiskajā vērtībā. Konstatējot parāda atmaksas termiņa kavējumu, ar debitoru sākotnēji tiek
veiktas mutiskas pārrunas. Atsevišķos gadījumos pēc debitora lūguma tiek piedāvāts slēgt vienošanos par pakāpenisku parāda
nomaksu. Gadījumos ja debitors neievēro līgumā vai vienošanās noteiktos apmaksas termiņus ilgāk par 30 dienām tiek daļēji vai
pilnībā pārtraukta centralizētā dzeramā ūdens piegāde, atstājot iespēju saņemt minimālo normatīvajos aktos paredzēto dzeramā
ūdens apjomu dienā. Konstatējot gadījumus, kad debitors nepilda noslēgto vienošanos, parādnieks tiek atkārtoti izsaukts uz
mutiskām pārrunām, nepieciešamības gadījumā tiek pārskatīti vienošanās nosacījumi. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli,
ņemot vērā iemeslus kādēļ parāds ir radies, klienta reputāciju un apsaimniekojamo māju skaitu. Uzkrājumi vērtības
samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus
pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem vai pēc noslēgtās vienošanās un kas ir vecāki par 360 dienām.
Par objektīviem pierādījumiem riskam, ka parāds varētu tikt neatgūts, tiek uzskatīti gadījumi, kad netiek pildīti līguma vai
vienošanās nosacījumi un klients neizrāda nekādu interesi situācijas risinājumam, neatbild uz brīdinājumiem, nevēlas
kontaktēties vai arī atklāti atsakās nomaksāt parādu. Tikai iepriekš minētajos gadījumos debitors tiek uzskatīts par šaubīgu, kad ir
izsmeltas visas līgumā, vienošanās, novada saistošajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos paredzētās iespējas bez parādu
piedziņas firmas vai tiesas palīdzības atgūt parādu. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to
atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts pienākums,
pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami
aplēst.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Par kreditoriem tiek uzskatīti uzņēmuma parādi piegādātājiem, darbuzņēmējiem, parādi par aizņēmumiem, saistības par darba
algu ar darbiniekiem, kā arī jebkādi citi parādi. Kreditoru parādi var rasties šādos gadījumos: saņemot preces, materiālus vai
pakalpojumus, par tiem uzreiz nesamaksājot (attaisnojuma dokuments saskaņā ar noslēgto līgumu vai pieņemšanas-nodošanas
aktu ir izrakstītā preču pavadzīme - rēķins preču vai materiālu saņemšanas gadījumā un rēķins - pakalpojumu saņemšanas
gadījumā), saņemot aizdevumus no kredītiestādēm, radniecīgiem uzņēmumiem, asociētiem uzņēmumiem vai citiem
uzņēmumiem (attaisnojuma dokuments ir līgums); norēķinos par darba algu ar darbiniekiem (pamatojoties uz algu aprēķiniem),
norēķinos par nodokļiem, norēķinos par saņemtajiem avansiem, nākamo periodu ieņēmumi (finanšu palīdzības veidā saņemtā
naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā ilgtermiņa ieguldījumu objektā, kas tiks attiecināta uz ieņēmumiem nākamajos pārskata
periodos izbūvēto pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā), kā arī uzkrātās saistības (taksācijas gadā no piegādātājiem saņemtie
pakalpojumi un materiāli, par kuriem attaisnojuma dokuments tiks izrakstīts nākošajā taksācijas periodā). Norēķinus par
saistībām (ar kreditoriem) uzskaita bilances kontu grupā 5... .
Kreditoriem tiek veikta analītiskā uzskaite, lai būtu redzams norēķinu stāvoklis ar katru kreditoru atsevišķi, lai varētu veikta
detalizētu analīzi, kad izveidojies parāds un kad tas samaksāts.
Grāmatvedības reģistros kreditori tiek uzskaitīti to rašanās brīdī. Iegrāmatošanas periodā ir veicami norēķini ar valsti par PVN ar
valsti (par saņemtajām precēm vai materiāliem), ja uzņēmums ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pievienotās vērtības
nodokļa maksātājs.
Pārskata perioda beigās kreditoru konti tiek inventarizēti, nosūtot kreditoram aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.
Kreditoru parādu atlikumi bilancē tiek atspoguļoti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un
tiem jābūt saskaņotiem ar pašu kreditoru uzskaites datiem bilances datumā.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās
tirdzniecības un citas atlaides atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs
ir preces ir akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek
sniegti. Atzīstot ieņēmumus no aprēķinātajiem soda procentiem tiek ievērots piesardzības princips, soda procenti atzīstami
ieņēmumos tikai to faktiskās apmaksas brīdī.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Par izdevumiem tiek uzskatīts saimniecisko labumu samazinājums, kas rodas no: aktīvu izlietojuma, aktīvu atsavināšanas, aktīvu
vērtības samazinājuma, saistību rašanās vai palielinājuma rezultātā.
Izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas
līdzekļu samaksas.  Par pamatu izdevumu atzīšanai var kalpot  rēķins vai pavadzīme, līgums, pieņemšanas – nodošanas akts,
pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas akti, uzkrājumu aprēķini paredzamiem
(un ticami novērtējamiem) izdevumiem vai citu izdevumus pamatojošu dokumentiem par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata
periodu.
Izdevumu konti tiek veidoti atbilstoši to ekonomiskajai būtībai, uzņēmuma uzskaites vajadzībām, kā arī atbilstoši SPRK
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.
Izdevumiem tiek veikta analītiskā uzskaite, lai spētu izsekot kā veidojošies šie izdevumi un uz kādu uzņēmuma sniegto
pakalpojumu tie attiecināmi.
Pamatdarbības izdevumi tiek uzskaitīti kontu grupā 7… , savukārt citi izdevumi - kontu grupā 82.. , bet ārkārtas izdevumi - kontu
grupā 84.. .

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Lai nodrošinātu uzņēmuma līdzfinansējuma daļu projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros 2010. gadā izmantots 2009. gada 30. decembrī ar Valsts kasi noslēgtais aizdevuma
līgums Nr.A1/1/09/921 par kopējo summu EUR 667282,31  Aizņēmums nodrošināts ar Salaspils novada domes galvojumu.
Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 2024. gada 20. jūnijam. 2016. gadā, pārskatot līguma nosacījums ar Valsts kasi, kredīta
pievienotā likme atcelta. Pārējie kredīta līguma nosacījumi palikuši nemainīgi. Aizdevuma apkalpošanas maksa - 0,5% gadā, bet
bāzes likme, kas noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. Pašlaik šī
likme sastāda – 0,0%.

2014. gada 1. decembrī noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par kopējo summu EUR 800926. Aizņēmums ņemts ES
Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/006 "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un
Saulkalnē, II kārta" realizācijai. No kredīta pieejamās summas izmantota tikai daļa, proti, EUR 645396,01, taču lielākā daļa  EUR
428737,59 apmērā dzēsta jau 2015. gadā, līdz ar to kredīta atlikums jau uz 2015. gada beigām bija samazinājies līdz EUR
216658,42. Sākotnējais kredīta atmaksas grafiks noslēgts līdz 2029. gada 20. decembrim. Ņemot vērā 2015. gadā dzēsto summu,
2016. gadā pārskatīts pamatsummas atmaksas grafiks. Saskaņā ar jauno pamatsummas atmaksas grafiku būtiski samazinājies
ceturksņa maksājuma apmērs no EUR 13349 līdz EUR 3333.
Kredīta procentu likme noteikta vienāda ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 2019.
gada beigās šī likme bija 0,0% gadā, un tā nākamreiz tiks pārskatīta 2020. gada novembrī. Aizdevumu apkalpošanas maksa -
0,5% gadā.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Uzņēmumam ir noslēgti 12 finanšu nomas līgumi par automašīnu iegādi ar SIA SEB līzings. Nomas līgumu atlikušā summa
sastāda 77652 EUR. Kā nodrošinājums ir automašīnu atlikusī vērtība. Līzingu procentu likmes sastāv no fiksētās daļas – attiecīgi
2,4% un 1,7% gadā un mainīgās daļas – 3 mēnešu EURIBOR likmes.

1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

2018. gada 6. decembrī starp Valsts kasi un pašvaldības SIA “Valgums-S” noslēgts aizdevuma līgums Nr. A1/1/18/875 ES
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/004 “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē,
III kārta” īstenošanai. Aizdevuma summa sastāda EUR 140472, taču aizdevums izmantots tikai 2019. gada janvārī. Aizdevuma
procentu likme ir 0% gadā, bet apkalpošanas maksa – 0,5% gadā. Aizdevuma atmaksas beigu termiņš ir līdz 2022. gada 20.
novembrim. Ņemot vērā, ka aizdevums ņemts garantijas ieturējumu naudas samaksai 10% apmērā no ES Kohēzijas fonda kopējā
līdzfinansējuma, tad sasniedzot projekta iznākuma rādītājus ātrāk, arī aizdevums tiks dzēsts ātrāk, proti, uzreiz pēc ES Kohēzijas
fonda līdzekļu saņemšanas.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Uzņēmumam nav būtisku notikumu, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
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Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 17 857
pārskata gada beigās 18 625

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
926

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
158

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 13 488
pārskata gada beigās 16 156

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
2 786

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

118

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 4 369
pārskata gada beigās 2 469

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 22 321 935
pārskata gada beigās 22 356 003
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

34 068
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 4 108 598
pārskata gada beigās 4 714 425

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
605 827

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 18 213 337
pārskata gada beigās 17 641 578

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 700 326
pārskata gada beigās 1 700 326

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 712 937
pārskata gada beigās 760 905

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
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47 968

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 987 389
pārskata gada beigās 939 421

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 532 519
pārskata gada beigās 612 087

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
82 206

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
2 638

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 345 109
pārskata gada beigās 419 789

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
77 095

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

2 415

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 187 410
pārskata gada beigās 192 298

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 10 946 950
pārskata gada beigās 10 499 241
izmaiņas 447 709

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 3.2. - Aizņēmumi no kredītiestādēm,
kuri segti ar nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

409 442 Salaspils novada domes galvojums

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.4. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas
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Ilgtermiņa ieguldījumu
objekts (vai objektu

grupa)
Bilances vērtība
izslēgšanas brīdī Atsavināšanas ieņēmumi Atsavināšanas izdevumi Bruto ieņēmumi vai

izdevumi
Peļņa vai zaudējumi no
objekta atsavināšanas

1 Microsoft
Windows 10
Profesional 64-bit

39 -39

2 Mob.tel. Huawei
P9 Lite  Dual Sim

37 -37

3 Mob.tel.
SAMSUNG S8

186 -186

Kopā 262 0 0 0 -262
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 11.03.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003615802
Licences numurs 98
Sertifikāta numurs 96
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003369018 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Valgums_S gada vadibas zinojums 2019. .edoc
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Protokols.edoc
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
Revidentu zinojums 2019.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums Valgums_S gada parskats 2019. gala.edoc
10 Paskaidrojums Paskaidrojums 2019.edoc

Sagatavoja ARMANDS JAUNKALNS
E-pasts irena@valgums.eu
Tālrunis 27079555

Dokumenta numurs EDS: 67341195 Dokumenta sagatavotājs: ARMANDS
JAUNKALNS

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

ARMANDS
JAUNKALNS

Parakstīšanas datums: 27.03.2020

Parakstītāja personas
kods:

02118512167 Parakstīšanas laiks: 09:26:11

Revidenta apstiprinājuma
datums:
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