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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU
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
Amats
Vārds/Uzvārds
Amats

Ludmila Lencberga
Valdes locekle periodā no 2017.gada 20.aprīlis
Ainārs Labzovs
Valdes loceklis periodā līdz 2017.gada 20.aprīlis

SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKI
Nosaukums
daļu īpatsvars %
Adrese

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

Nosaukums
Vārds/Uzvārds
Amats

SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
Aļa Molčanova
Galvenais grāmatvedis

GADA PĀRSKATU SAGATAVOJA

PĀRSKATA GADS

2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. decembris

IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATA GADS

2016. gada 1. janvāris - 2016. gada 31. decembris

REVIDENTI UN TO ADRESES

SIA “AKA Revīzija”
LZRA Licence Nr. 180
Augšzemes iela 7-50, Rīga, Latvija,LV-1029
Zvērināta revidente Anita Kaņepa
LZRA Sertifikāts Nr. 34
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Darbības veids
Namu apsaimniekošana, siltuma apgādes pakalpojums, ūdens un kanalizācijas apgādes pakalpojums (NACE kodi 3600,
3811, 37,36,682)
Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā
2017.gadu SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" noslēdza ar peļņu 7996 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 6283
euro mazāka. Sabiedrībā vidējais strādājošo skaits 2017.gadā ir 49 cilvēki.
2017.gadā Sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2016.gadu, ir samazinājies par 2995 euro un kopumā sasniedza
829001 euro. Bilances aktīvi salīdzinot ar 2016.gadu ir samazinājušies par 244557 euro jeb 6.21%. Kopējā kreditoru parādu
summa 2017.gadā ir samazinājusies par 252553 euro un uz pārskata gada beigām sastāda 2584250 euro.
Nākamajā pārskata gadā plānots:
- turpināt darboties pie ūdens zudumu samazināšanas;
- īstenot projektu "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Pļaviņas" siltumtrases posma nomaiņu Dzirnavu ielā;
- pastiprināti daroties pie parādu atgūšanas no iedzīvotājiem izmantojot parādu piedziņas pakalpojumus no ārienes, kā arī
veikt citus pasākumus parādu atgūšanai.
Rentabilitātes rādītāji
Bruto rentabilitāte %
Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs
Neto peļņas rentabilitāte %

2017.gads
-9%
-1%
1%

2016.gads
-8%
2%
2%

Sabiedrības rentabilitāte ir negatīva, jo iedzīvotāju spēja norēķināties par komunāliem maksājumiem ir samazinājusies un
sabiedrībai ir vairāk jāveic uzkrājumi šaubīgiem debitoriem.
Likviditātes rādītāji
Tekošās likviditātes koeficentam būtu ieteicams būt vienādam
vai lielākam par 1

0.81 koeficents

Tekošās likviditāte

Kopējās likviditātes koeficentam būtu ieteicams būt vienādam
vai lielākam par 2

0.82 koeficents

Kopējā likviditāte

Likviditātes rādītāji ir zemi, kas skaidrojami ar šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu 2017.gadā.
Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas
Pēc pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu pāskata gada rezultātu.
Pārskata gada peļņas sadale
Pārskata gads noslēgts ar peļņu:
Uzņēmuma bilances vērtība:

7 996

euro

3 693 582

euro

Sabiedrības valde uzskata, ka finanšu pāskati patiesi un skaidri uzrāda sabiedrības finansiālo stāvokli, darbības finansiālos
rezultatus un naudas plūsmu.
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
VADĪBAS ZIŅOJUMS
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
un naudas plūsmām par šo periodu.
Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2017.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.

_____________________________________________/Ludmila Lencberga/Valdes locekle
2018.gada 14.marts
Gada pārskatu sagatavoja
_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas)
PAR 2017.GADU

Pielikumi
Neto apgrozījums

1

b) no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas.

b) no citām personām
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
b) no citām personām
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

2016

euro

euro

829 001

831 996

829 001

831 996

(900 911)

(902 662)

(71 910)

(70 666)

3
4
5

(118 559)
175 870
(1 784)

(120 579)
208 471
(745)

6

20 098

11 047

2

Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

2017

7

PĀRSKATA GADA PEĻŅA VAI ZAUDĒJUMI

(8 809)

(13 249)

(5 094)

14 279

7 996

14 279

_____________________________________________/Ludmila Lencberga/Valdes locekle
2018.gada 14.marts
Gada pārskatu sagatavoja
_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
BILANCE
2017. GADA 31. DECEMBRĪ
AKTĪVS
Pielikumi

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I.Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi

10

Kopā nemateriālie ieguldījumi

6 280

12

6 280

12

3 086 283
186 285
22 542

3 264 204
222 360
24 319

3 295 110

3 510 883

1 067

1 067

1 067

1 067

3 302 457

3 511 962

4 120

29 115

4 120

29 115

II.Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi:
zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

11
11
11

Kopā pamatlīdzekļi
III.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapiri un ieguldījumi

12

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I.Krājumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

13

Kopā krājumi
II.Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi

14

384 411

394 485

Citi debitori

15

2 298

-

386 709

394 485

296

2 577

391 125

426 177

3 693 582

3 938 139

Kopā debitori
IV.Nauda

16

Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
BILANCE
2017. GADA 31. DECEMBRĪ
PASĪVS
Pielikumi

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

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

17
18

1 351 292
18 500
(268 456)
7 996

Kopā pašu kapitāls

1 351 292
18 500
(282 735)
14 279

1 109 332

1 101 336

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm

19

304 036

368 636

Citi aizņēmumi

20

3 055

-

Atliktā nodokļa saistības

23

-

13 090

Nākamo periodu ieņēmumi

25

1 798 777

1 971 506

2 105 868

2 353 232

133 686

Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm

19

147 499

Citi aizņēmumi

20

8 951

-

No pircējiem saņemtie avansi

21

7 827

5 037

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

47

86 365

107 976

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

22

27 013

35 661

Pārējie kreditori

24

14 988

16 161

Nākamo periodu ieņēmumi

25

172 729

172 729

Uzkrātās saistības

26

13 010

12 321

478 382

483 571

2 584 250

2 836 803

3 693 582

3 938 139

Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
KOPĀ PASĪVS
_____________________________________________/Ludmila Lencberga/Valdes locekle
2018.gada 14.marts

Gada pārskatu sagatavoja
_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR 2017.GADU
I.GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
Finanšu pārskatu sagatavošana
Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma”, kā arī
ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumu” nosacījumus.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta atbilstoši
Latvijas likumdošanai.
Uzņēmuma 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:
1) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
2) Izmantotas 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 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;
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un
izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos
ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem 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 pieskaitīti ar pirkumu
saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi
izdevumi, kas ir tieši saistīti 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.
Izmaiņas grāmatvedības principos
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Nauda un naudas ekvivalenti
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma
veikšanas dienā. Naudas ekvivalenti sastāv no atlikumiem tekošo bankas kontu atlikumiem.
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR 2017.GADU
Finanšu riska vadība
Uzņēmuma nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, juridiskām personām un saistītām pusēm,
finanšu noma, nauda un īstermiņa noguldījumi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Uzņēmuma
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.
Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes
risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.
Valūtas risks
Sabiedrība ir pakļauta valūtas kursu svārstības riskam, galvenokārt, saistībā ar tā aizņēmumiem un pārējām saistībām un
pircēju parādiem, kas ir noslēgtas dažādās valūtās.
Procentu likmju risks
Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam, galvenokārt, saistībā ar tās aizņēmumiem.
Ārvalstu valūtu risks
Ārvalstu valūtu risks ir risks ciest zaudējumus, mainoties valūtas kursam. Tā kā lielākā daļa Uzņēmuma darījumu tiek veikti
euro valūtās, ārvalstu valūtu risks ir nebūtisks, jo nacionālā valūta ir euro.
Ārvalstu valūtas

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek pārrēķinātas euro pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) oficiāli
noteiktā kursa* pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa 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.
31.12.2017

31.12.2016

1.1993

1.0541

1USD

*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).
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros viņiem ir
nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz informāciju par tās 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.
Radniecīgās sabiedrības
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.
Asociētās sabiedrības
Asociēta sabiedrība ir sabiedrība, kurā ieguldītājam tieši vai netieši ir būtiska ietekme ( ne mazāk kā 20%, bet ne vairāk kā
50% no akcionāru vai dalībnieku balstiesībām šajā uņēmumā).
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās tiek uzrādīti to iegādes vērtībā.
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SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR 2017.GADU
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.

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:
a) kuras paredzēts realizēt vai patērēt uzņēmuma 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 uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros;
b) par kurām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.
Pārējās saistības ir kvalificētas kā ilgtermiņa.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālajos ieguldījumos ietilpst, galvenokārt, licences. Nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no
kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija. Amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
Nemateriālie ieguldījumi: 20 % gadā.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti atbilstoši sākotnējai vērtībai, no kuras tiek atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļu
pašizmaksa sastāv no pirkuma cenas, iekļaujot izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, lai
pamatlīdzeklis būtu darba kārtībā tam paredzētajam nolūkam. Tikai aktīvi, kuru kalpošanas laiks ir ilgāk par vienu gadu, tiek
uzskaitīti kā pamatlīdzekļi.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram
pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:
Ēkas
Tehnoloģiskās iekārtas, transporta līdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums

5
20-35
20
25

%
%
%
%

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 izmantošans 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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Krājumi
Krājumi tiek uzrādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. Pašizmaksu nosaka izmantojot FIFO metodi.
Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena atskaitot aplēstās pārdošanas izmaksas. Krājumi neto realizācijas vērtībā tiek
atspoguļoti samazinot krājumu pašizmaksu par izveidotot uzkrājumu summu. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.
Debitoru parādi
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
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām Sabiedrības
grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".
Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības
nodokļa.
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.
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to
iespējams pamatoti noteikt. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:
Uzkrātie ieņēmumi
Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata
gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā
attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā
noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa ikmi.
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Būtiskie pieņēmumi un spriedumi
Latvijas likumdošanas 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 izdevumus.
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.
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.
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
2017
Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits

2016
49

50

Atliktā nodokļa saistības/aktīvi
Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz
atskaitāmām pagaidu starpībām.
Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas
uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz laika noviržu izraisītām pagaidu
starpībām starp aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. Minētās pagaidu atšķirības galvenokārt
radušās, izmantojot atšķirīgas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu
aprēķināšanas vajadzībām, no uzkrājumiem lēnas aprites krājumiem, no uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem,
uzkrājumiem nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestāsies likuma “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli” 9.pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem.
Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā
tikai tad, kad tā atgūšana droši sagaidāma.
Atliktā nodokļa saistības turpmāk netiek uzskaitītas, jo 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā "Uzņēmumu ienākuma nodokļa
likums", kas maina atliktā nodokļa saistību uzkrāšanas nepieciešamību.
II.CITA INFORMĀCIJA
Galvojumi un garantijas
Sabiedrībai uz pārskata gada beigām ir izsniegti galvojumi trešajām personām un par nodrošinājumu kredītiem ir kredītu
objekti, Sabiedrības aktīvi un Pļaviņu domes galvojums.
Ziņas par iespējamām saistībam
Sabiedrība nav atbildētājs tiesas prāvās un finanšu pārskatā nav iekļauti nekādi iespējamie uzkrājumi saistībām, kas varētu
rasties.
Saistības pensijām
Uzņēmumam nav uzkrātas saistības par pensijām.
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Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem
Sabiedrībai uz pārskata gada beigām nav izsniegtu ķīlu, garantiju vai nodrošinājumu trešām personām, izņemot bilancē
norādītās. Sabiedrībai uz pārskata gada beigām nav ārpusbilances saistības.
Notikumi pēc pārskata gada beigām
Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par
Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām
nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi,
kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.
Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Par saistītām personām tiek uzskatīti valdes locekļi, viņu tuvi radinieki, kā arī minēto personu kontrolē esošās
komercsabiedrības. Pārskata gadā Sabiedrībai ir notikuši darījumi ar saistītajām pusēm vispārējā kārtībā kā pakalpojuma
sniegšana jebkurai personai.
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III. SKAIDROJUMS PIE PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA
1 Neto apgrozījums
2017

2016

euro

euro

Ieņēmumi no ūdens,kanalizācijas pakalpojumiem
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem
Ieņēmumi no telpu apsaimniekošanas
Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas
Ieņēmumi no siltumapgādes
Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem
Ieņēmumi no propāna gāzes pakalpojumiem
Ieņēmumi no apsaimniekošanas iedzīvotājiem
Pārējie ieņēmumi

118 397
8 273
4 944
82 579
336 228
16 112
215 317
47 151

117 229
8 068
5 383
81 452
350 866
11 748
12 668
218 065
26 517

Kopā

829 001

831 996

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

Darba samaksa
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
PVN proporcija (neizskaitāmais priekšnodoklis)
Materiālu izmaksas
Dabas resursu nodoklis
Apmācības izdevumi
Pakalpojumu izmaksas
Tiesas izdevumi
Obligātie profesionālie medicīnas izdevumi
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Pārējie saimnieciskie izdevumi
Kopā

2017

2016

euro

euro

217 408
174
50 479
240 831
785
232 314
7 049
470
93 608
3 491
461
36 211
17 630
900 911

225 212
178
52 242
236 110
6 088
2 971
207 212
3 427
513
86 377
3 390
306
75 036
3 600
902 662

3 Administrācijas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums
Administratīvās ēkas uzturēšanas izdevumi
Bankas pakalpojumi
Sakaru izdevumi
Biroja izdevumi
Datortehnikas apkalpošana
Autotransporta uzturēšana
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Darba samaksa
Citi izdevumi
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Kopā

2017

2016

euro

euro

743
3 754
2 723
1 601
4 997
1 565
1 634
18 956
80 357
2 190
39
118 559

1 606
5 281
2 492
1 608
4 876
4 024
1 888
18 730
79 398
637
39
120 579
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4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no līdzfinansējuma/no nākamo periodu ieņēmumiem

2017

2016

euro

euro

172 729

172 729

-

8 644

3 141

27 098

175 870

208 471

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves
Pārdoti pamatlīdzekļi un materiāli
Kopā
5 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Dažādi saimnieciskie izdevumi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Kopā

2017

2016

euro

euro

1 471
313
1 784

169
576
745

6 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Saņemtas soda naudas un līgumsodi
Ieņēmumi no debitoriem par tiesas izdevumiem
Ieņēmumi no valūtas kursa paaugstināšanas
Ieņēmumi no vērtspapīriem, līdzdalības
Kopā

2017

2016

euro

euro

6 446
2 621
8 993
2 038
20 098

8 235
731
2 081
11 047

7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksātie banku procenti
Samaksātās soda naudas un līgumsodi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā

2017

2016

euro

euro

8 609
200
-

10 063
275
2 911

8 809

13 249

8 Personāla izmaksas

Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Kopā

2017

2016

euro

euro

297 765
69 647
367 412

304 610
71 189
375 799

9 Informācija par atlīdzībām vadības locekļiem
2016

2016

2017

2016

EUR

EUR

euro

euro

Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Autotransporta izmaksas
Kopā

-

-

13 708

13 165

-

3 234
1 634
18 576

3 106
1 888
18 159
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IV. SKAIDROJUMS BILANCES POSTEŅIEM

AKTĪVI
10

Nemateriālie ieguldījumi

Attīstības
izmaksas
euro
Sākotnējā vērtība
2016. gada 31. Decembrī

-

Konscesijas,
patenti,
licences,
t.ml.

Citi
nemateriālie
ieguldījumi

Kopā

euro

euro

euro

-

280

2 572

2 852

Vērtības palielinājums

-

-

-

6 280

6 280

2017. gada 31. Decembrī

-

-

280

8 852

9 132

2016. gada 31. Decembrī

-

-

280

2 560

2 840

Aprēķināts vērtības samazinājums
2017. gada 31. Decembrī

-

-

280

12
2 572

12
2 852

Atlikusī bilances vērtība
2016. gada 31. Decembrī

-

-

-

12

12

2017. gada 31. Decembrī

-

-

-

6 280

6 280

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija

Nemateriālo ieguldījumu postenī ir iekļautas uzņēmumā lietoto datorprogrammu licences. Grāmatvedības un noliktavas uzskaitē
uzņēmums izmanto datorprogrammu „GRINS”- “Finanses” ,Noliktava”. Algu un pamatlīdzekļu uzskaiti uzņēmums veic ar
datorprogrammu “Alga” ,,,Pamatlīdzekļi”. ” Īres maksas aprēķiniem tiek izmantota datorprogramma ”IRMA”, „Maks”
WINDOWS versija.
11

Pamatlīdzekļi

Zeme
euro
Sākotnējā vērtība
2016. gada 31. Decembrī

-

Nekustamie
īpašumi*

Tehnoloģisk
ās iekārtas

Pārējie
pamatlīdzekļi
un inventārs

Kopā

euro

euro

euro

euro

4 477 734

800 277

83 756

5 361 767

Iegādāts/ražots vērtība pārskata gadā

-

-

20 000

5 789

25 789

Atsavināts/likvidēts

-

-

(15 914)

(1 331)

(17 245)

2017. gada 31. Decembrī

-

4 477 734

804 363

88 214

5 370 311

-

1 213 530

577 917

59 437

1 850 884

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija
2016. gada 31. Decembrī

-

177 921

56 075

7 566

241 562

Atsavināts/likvidēts
2017. gada 31. Decembrī

-

1 391 451

(15 914)
618 078

(1 331)
65 672

(17 245)
2 075 201

Atlikusī bilances vērtība
2016. gada 31. Decembrī

-

3 264 204

222 360

24 319

3 510 883

2017. gada 31. Decembrī

-

3 086 283

186 285

22 542

3 295 110

Aprēķināts vērtības samazinājums

*Zemes gabals 888kvm, Vietalvas iela 3, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010535, kadastrālā vērtība 888 euro,
iegādes vērtība 467 euro.
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Zemes gabals 0.0426ha, Vietalvas iela 5b, Pļaviņas, Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010557, kadastrālā vērtība 422 euro,
iegādes vērtība 224 euro.
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.
12

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Akcijas A/S ABLV

Iegādes vērtība uz 31.12.2016
Bilances vērtība uz 31.12.2015
Iegādes vērtība uz 31.12.2017
Bilances vērtība uz 31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

1 067
1 067

1 067
1 067

1 067
1 067

1 067
1 067

1 067
1 067

1 067
1 067

SIA ''Pļaviņu Komunālie pakalpojumi'' ir 1067 akcijas A/S ABLV ar nominālo vērtību uz 31.12.2017. 1 euro. Kopā ilgtermiņa
finanšu ieguldījumu vērtība 1067 euro.Pārskata perioda saņemtas dividendes 2038 euro.
2018.gada 24.februārī ir publiski paziņots, ka ir pieņemts lēmums par A/S ABLV bankas likvidāciju. Sabiedrība neveic
uzkrājumus par šo summu, jo A/S ABLV ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai norēķinātos ar saviem akcionāriem.
13

Krājumi
31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

841

14 459

1 860

11 990

955

2 491

Rīgas ielas katlu mājas kurināmais
Daugavas ielas katlu mājas kurināmais
Vietalvas pagasta katlu mājas kurināmais

464

Kantoris Daugavas 43
Kopā
14

29 115

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

555 747

530 574

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem

(171 336)

(136 089)

Kopā

384 411

394 485

Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība

euro

euro

Pārskata perioda sākumā
Palielinājums
Samazinājums
Atgūti šaubīgie parādi
Pārskata perioda beigās
15

175

4 120

(136 089)
(38 006)
964
1 795
(171 336)

(66 963)
(75 973)
5 910
937
(136 089)

Citi debitori
31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

2 298
2 298

Norēķini ar iedzīvotājiem par kapitāliem remontiem
Kopā

-
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16

Naudas līdzekļi
2016
Valūtā
Nauda kasē
Nauda bankā
Kopā

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

-

98
198
296

-

106
2 471
2 577

PASĪVI
17

Pamatkapitāls
2017.gada 31.decembrī uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1351292 euro , kas sastāv no 1351292 kapitāla
daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 euro .
Uzņēmuma akciju vai daļu kopumu

Skaits

Nominālvērtī
ba vai
uzskaites
vērtība

Kopsumma

Īpatsvars
pamatkapitāl
ā

gab

euro

euro

%

Akcijas vai daļas

18

Pamatojums
iegādei

Pļaviņu novada dome

1 351 292

1

1 351 292

100

nav

Kopā:

1 351 292

1

1 351 292

100

Pamatlīdzekļ
a vērtība uz
31.12.2017,
ja
pārvērtēšana
netiktu veikta
euro

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

Postenis kopsavilkums

Traktortehnika
Kopā:

Rezerves
vērtība uz
31.12.2016

Rezerves
vērtība uz
31.12.2017

Pamatlīdzekļ
a vērtība uz
31.12.2016

Pamatlīdzekļ
a vērtība
samazinājum
a korekcija
2017.gadā

euro

euro

euro

euro

18 500
18 500

18 500
18 500

-

-

Uz gada beigām Sabiedrības vadība un inventarizācijas komisija izvērtēja traktortehnikas stāvokli un pieņema lēmumu
traktortehniku atstāt pēc 2015.gada ekspertu vērtējuma SIA Eksperta pakalpojumi, jo Sabiedrība plāno arī turpmāk to aktīvi
izmantot saimnieciskā darbībā, ne mazāk kā piecus gadus.
19

Aizņēmumi no kredītietādēm
Ilgtermiņa daļa*
A/S Swedbank kredīts
Ziemeļu investīciju Banka
Valsts kase
Kopā

Īstermiņa daļa**
A/S Swedbank kredīts
Ziemeļu investīciju Banka
Valsts kase
A/S Swedbank kredītlīnija
Kopā

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

76 111
89 892
138 033
304 036

102 747
127 856
138 033
368 636

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

26 636
29 957
44 906
46 000
147 499

25 654
31 958
26 074
50 000
133 686

___________________________________________________________________________________
21

-

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR 2017.GADU
* 25.08.2011.g. no A/S Swedbank saņemts aizņēmums KF projekta „Pļaviņu pilsētas Rīgas ielas katlumājas siltumtīklu
rekonstrukcija. Izmaiņu projekts” realizācijai 249783 euro apmērā. Aizņēmuma galvotājs Pļaviņu novada dome. Aizņēmuma
pamatsummas un procentu atmaksas termiņš ir 2021.gada 25.augusts.
Šī kredīta maksājuma summa, kas maksājama pēc 5 gadiem 0 euro.
* 07.07.2003. Valsts kase piešķīra aizņēmumus 261 324 USD un 231 481 euro apmērā, SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
projekta “Pļaviņu pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” realizēšanai, ar mainīgo procentu likmi: 6 (seši)
mēnešu Euribor plus 0.55%, kuriem pieskaitīti 0.5% gadā. Aizņēmumus ar 426862 EUR galvoja Pļaviņu novada dome. Saskaņā
ar maksājuma grafiku kredīta atmaksa uzsākta 2007.gadā. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2022.gada 4.janvāris, maksājamā
summa kas ilgāka par 5 gadiem 16003 euro.
*2012.gada 13.jūnijā Valsts kase piešķīra aizdevumu 325305 EUR apmērā ar gada mainīgo procentu 1.062%, procentu likmes
mainīsies ik gadu pēc 11.jūnija. Aizņēmums izmantots KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās”
realizācijas pabeigšanai. Aizņēmumu galvoja Pļaviņu novada dome. Aizdevuma un procentu atmaksas termiņš ir 2031.gada
20.jūnijs. 2012.gada 10.decembrī pēc gala maksājuma pieprasījuma atmaksas no VARAM daļa aizņēmuma ir dzēsta un saskaņā
ar maksājuma grafiku, Aizņēmuma atlikums uz 2023.gada 20.jūniju sastāda 138033 euro. Kredīta atmaksa jāuzsāk ar
20.03.2024.gadu, līdz ar to, kredīta atmaksas summa, kas ilgāka par 5 gadiem 138033 euro.
**2017.gada 30. maijā grozījumi - kredītlīnijas līgums par 50 000 euro līdz 2018.gada 01.jūnijam, ar pievienoto likmi 5.6% un
sešu mēnešu EURIBOR.
Komercķīlas nodrošinājums ir Sabiedrības aktīvi ar prasījuma summu 89640 EUR.
** 2017.gada 01.novembrī noslēgts līgums ar Valsts Kasi par 80 000 EUR kredīta saņemšanu šķeldas iegādei ar termiņu līdz
2018. gada 20. oktobrim ar pievienoto 0% likmi. Kredīta nodrošinājums Pļaviņu novada domes galvojums.
20

Citi aizņēmumi
Ilgtermiņa daļa
Swedbank Līzings SIA līgums Nr.175421*
Kopā

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

3 055
3 055

Īstermiņa daļa
Swedbank Līzings SIA līgums Nr.175421*
Kopā

-

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

8 951
8 951

-

*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 – pats līzinga objekts.
21

No pircējiem saņemti avansi
31.12.2017
Īstermiņa daļa

euro

Iedzīvotāju avansa maksājumi par apkuri

6 247
1 202
378
7 827

Pļaviņu novada dome
Juridisku personu avansa maksājumi
Kopā

31.12.2016
euro
4 768
269
5 037
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22 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi
(Saistības)/
pārmaksa
31.12.2016
euro

Pievienotās vērtības nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Īpašuma nodoklis
Riska nodeva
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Kopā
Nodokļu pārmaksas
Nodokļu saistības

Aprēķināts
2017. gadā

Samaksāts/
(atmaksāts)
2017.gadā

Nokavējuma
nauda

(Saistības)/
pārmaksa
31.12.2017

euro

euro

euro

euro

(15 419)
(1 038)
(19)
(4 263)
(14 921)

(100 186)
(7 049)
(348)
(313)
(213)
(46 613)
(100 168)

102 922
6 478
319
313
215
46 829
106 605

(66)
(47)
(31)

(12 749)
(1 656)
(29)
(17)
(4 047)
(8 515)

(35 660)
(35 661)

(254 890)

263 681

(144)

(27 013)
(27 013)

23 Atliktā nodokļa aktīvi/saistības

Pārskata perioda sākumā
Palielinājums/samazinājums*
Pārskata perioda beigās

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

13 090

13 090

(13 090)
-

13 090

-

* Atliktā nodokļa saistības turpmāk netiek uzskaitītas, jo 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā jauns likums"Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likums", kas maina atliktā nodokļa saistību uzkrāšanas nepieciešamību.
24

Pārējie kreditori
Īstermiņa daļa
Norēķini par ieturējumiem arodbiedrībai
Norēķini par darba algu
Norēķini par izpildu rakstu ieturējumiem
Kopā

25

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

50
14 923
15
14 988

42
15 639
480
16 161

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa daļa
līgums Nr. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024
Kopā

Īstermiņa daļa
līgums Nr. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024
Kopā

1 798 777
1 798 777

1 971 506
1 971 506

31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

172 729
172 729

172 729
172 729

___________________________________________________________________________________
23

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2017.gada pārskats
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR 2017.GADU
Izmaiņas

euro

Pārskata perioda sākumā
Palielinājums/samazinājums

1 971 506
(172 729)
1 798 777

Pārskata perioda beigās

euro

2 144 235
(172 729)
1 971 506

Finansējuma informācija
saņemšanas
gads

Finanšu palīdzības sniedzējs

Summa

mērķis

Nosacījumi

euro

Kohēzijas fonds

2 007

4 400 890
4 400 890

Ūdenssaimn.*

Gadā
atmaksājamā
summa
euro

85%

-

Starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un
Pļaviņu novada domi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.g. 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ar papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000”, noslēgts civiltiesiskais līgums Nr. Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024
par KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās” realizāciju. Projekts tika realizēts ar KF, valsts un
pašvaldības finanšu līdzekļu līdzdalību.
Projekta kopējās izmaksas 4400890 euro, no tā attiecināmās izmaksas (lēmuma par Projekta apstiprināšanu summa) 3303338
euro. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 85% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 2807837 euro.
Bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” ir uzrādīti projekta ietvaros attiecināmo izmaksu apjomi, kas tiek attiecināti uz
pārskata perioda ieņēmumiem atbilstoši izveidoto pamatlīdzekļu nolietojumiem.
Uz pārskata perioda beigām atlikušie Nākamo periodu ieņēmumi sastāda 1971506 euro.
26 Uzkrātās saistības
31.12.2017

31.12.2016

euro

euro

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem

10 545

9 992

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par atvaļinājumiem
Kopā

2 465
13 010

2 329
12 321

_____________________________________________/Ludmila Lencberga/Valdes locekle
2018.gada 14.marts
Gada pārskatu sagatavoja
_____________________________________________/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
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