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Informācija par sabiedrību 

 

Sabiedrības nosaukums 

 

SIA „Dagdas komunālā saimniecība”  

 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums Nr. 590300028, Daugavpilī, Uzņēmumu Reģistrā , 16.01.1992.,  

Nr. 45903000289, Daugavpilī, Komercreģistrā , 06.02.2004.  

 

Juridiskā adrese 

 

Rēzeknes iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674 

Lielākie dalībnieki Dagdas novada pašvaldība – 100% 

 

Valde Valdes loceklis Viktors Petrovskis  no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. 

Valdes loceklis Edgars Tjarve  no  10.02.2016. 

 

Pārskata periods 

 

01.01.2015. – 31.12.2015. 

 

Darbības veidi Namu apsaimniekošana 
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 
Siltumenerģijas ražošana un piegāde 
 

 

Revidenti SIA "Latimira un partneri” 
   Kr.Valdemāra 38, Rīga, LV-1010 

Komercsabiedrības licence Nr. 156 

Ingrīda Latimira 
Zvērināta revidente  
Sertifikāta Nr.47   
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Vadības ziņojums 

Darbības veidi 

Galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas 

ražošana, pārvade un sadale, asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie 

pakalpojumi, kas galvenokārt sastāv no autoceļu attīrīšanas no sniega, transporta pakalpojumiem, ūdens skaitītāju 

uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonentu pieslēgšana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, būvtehnikas nomas 

u.c. pakalpojumiem. 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis 

Sabiedrība 2015. gadu ir beigusi ar EUR 396 705 neto apgrozījumu un EUR 19 873 zaudējumiem. Salīdzināšanai, 

2014. gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja EUR 397 005 un zaudējumi bija EUR 34 159. 2015. gadā neto 

apgrozījums, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājās par 0,08%. Šis finanšu rādītājs nozīmē, ka pārskata gadā 

sabiedrības ieņēmumi ir nedaudz samazinājušies. Salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājušies siltumapgādes 

ieņēmumi par 6 % ,ūdensapgādes ieņēmumi samazinājušies par 3,2% un kanalizācijas pakalpojumi par 0,2%, toties 

komunālo pakalpojumu ieņēmumi ir palielinājušies par 19,8%, transporta pakalpojumu ieņēmumi palielinājušies 

par 24,2%. 2015. gadā sabiedrības rentabilitāte – 5,0% salīdzināšanai, 2014. gadā rentabilitāte sastādīja  - 8,6%.  

Sabiedrības misija ir nodrošināt augstu ūdensapgādes, notekūdeņu pakalpojumu un siltumapgādes pakalpojumu 

kvalitāti, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā 

Dagdas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī raudzīties, lai sniegtie pakalpojumi ir efektīvi, rentabli un pieejami, pēc 

iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.  Pakalpojumu apkalpes teritorija ir Dagdas pilsēta un Dagdas pagasts. 

Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu un savlaicīgu atalgojumu, kā arī apmācību iespējas. Viena no 

sabiedrības pamatvērtībām ir kvalitāte un atbildība, kā arī pieredze un profesionalitāte. Kapitālsabiedrība īpašu 

uzmanību pievērš iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātei, operatīvi reaģējot uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām. 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” izpildes 

rezultātā tika uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitāte, paplašināta šo pakalpojumu pieejamība 

patērētājiem, un  ir nodrošinātas pievienošanās iespējas centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir 57,56 EUR/MWh, kurš stājās spēkā ar 2009. gada 1. janvāri ar Daugavpils 

reģionālā sabiedriskā pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr. 38. Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas 

un piegādes sastāda 48% no sabiedrības neto apgrozījuma.  

Sabiedrība apsaimnieko 43 (četrdesmit trīs) dzīvojamās ēkas un 35 (trīsdesmit piecus) pašvaldības dzīvokļus. 

2015.gadā dzīvojamo māju apsaimniekošanā ir veikti tekošie remonti, kā arī izveidojās līdzekļu uzkrājums, kuru 

veido dzīvojamās mājas, plānojot veikt remontdarbus. Sabiedrība veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā 

stāvokļa uzlabošanu, nodrošinot dzīvojamā fonda ilgtspēju. Katrs apsaimniekojamo māju vecākais  var iepazīties ar 

apsaimniekošanas līdzekļu izlietojumu. 

Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa bez centralizētās siltumapgādes ir 0,21 EUR/m2,dzīvojamām mājām ar 

centralizēto siltumapgādi apsaimniekošanas maksa ir 0,24 EUR/m2.  

Spēkā esošais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 0,81 EUR/m3 bez PVN un kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 1,48 

EUR/m3 bez PVN.  

Spēkā esošais asenizācijas pakalpojumu tarifs ir 8,71 EUR/m3. 
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Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie ne finanšu rādītāji 

Sabiedrībā attīstība ir cieši saistīta ar ārējās vides apstākļiem. Sabiedrībā darbību ietekmē: inflācija, deflācija, kredīt 

iespējas un banku pakalpojumu procentu likmes. Arī iedzīvotāju faktors ir ļoti būtisks, jo uzņēmums saskaras ar 

attīstības problēmām zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ. Ar Kohēzijas fonda finansētā projekta realizāciju, 

lietotājiem tika uzstādīti ūdens skaitītāji. Vērtējot patērētā ūdens daudzuma dalījumu pa patērētāju grupām, ir 

redzams, ka ūdens daudzumam ir tendence samazināties. Būtiskākais kritums patērētajā ūdens daudzumā ir 

sektorā, ko patērē un novada mājsaimniecības, ko varētu skaidrot gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, gan ar 

patērētā ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošanu, gan ar piegādātā kvalitatīvāka, bet arī izmaksu ziņā dārgāka 

dzeramā ūdens ekonomiskāku izmantošanu. Uzņēmuma darbību reglamentē valsts tiesiskie akti, tāpēc pastāv 

tiesiskas barjeras – valsts noteikti licenču, atļauju, kvalifikācijas sertifikātu nepieciešamība uzņēmējdarbības 

veikšanai. 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 

Projekta realizācija sekmēja ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības 

paplašināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu 

izmantošanu. Pilnveidojot sabiedrības attīstības stratēģiju, sabiedrība īpašu uzmanību pievērš klientu apkalpošanas 

kvalitātei, tai ir izveidojies stabils klientu loks. Lai sasniegtu pamatdarbības vēlamos rezultātus un mērķus, kā arī 

kvalitatīvi izpildītu savas funkcijas, SIA „Dagdas komunālā saimniecība” efektīvi jāizmanto gan saimniecības 

cilvēkresursus, gan tehniskās iespējas, gan finanšu līdzekļus. Viena no prioritātēm nākotnes turpmākai attīstībai 

saimniecībai ir nodrošināt patstāvīgu naudas līdzekļu plūsmas kontroli, patstāvīgi modernizēt un atjaunot tehniskās 

bāzes aprīkojumu un nodrošināt saimniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī samazināt kadru 

mainību. Katlu mājās ir nepieciešams veikt remontus, lai pilnveidotu tehnoloģiju un samazinātu siltumapgādes 

pakalpojuma izmaksas. 

Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām 

Nekādi svarīgi un nozīmīgi notikumi, kuru rezultātā ir jākoriģē finanšu pārskats, nav bijuši. 

Sabiedrības priekšrocības un resursi, kuru vērtība nav uzrādīta bilancē 

Sabiedrībā darbinieki ir garantēti ar laikā izmaksātu darba algu, apgādāti ar darba speciālo apģērbu un 

nepieciešamajiem darba rīkiem. Darba apstākļi ir nodrošināti atbilstošā līmenī. 

Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika 

Sabiedrības straujākai attīstībai ir jāpiesaista ārējais finansējums. 

Ārējā finansēšana sabiedrībā ir notikusi: 

 Izmantojot piegādātāju kredītu – saņemot preces vai pakalpojumus, par kuriem  norēķinās vēlāk. 

 Izmantojot Eiropas fondus. 

 Izmantojot pircēju kredītu – no pircējiem tiek saņemti avansu maksājumi. 
 
 
 

 
Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu 

Sabiedrība 2015. gada zaudējumus plāno segt nākamajos pārskata periodos, kad tiks gūta peļņa, līdz ar to plānojam 

veikt sekojošus pasākumus:  
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1.Nodrošināt pievienošanās iespējas iedzīvotājiem un iestādēm centralizētai ūdensapgādes un    kanalizācijas 

sistēmai, un sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību, izstrādājot saistošos noteikumus atbilstoši 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, sekmēt pieslēgšanos centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem, lai palielinātu patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. 

2. Sniegt būvtehnikas nomas un  pārējo ieņēmumu plašāku piedāvājumu. 

3. Pilnveidot nozaru tehnoloģiju.  

 
 
 

Edgars Tjarve 

Valdes loceklis 
 

 

2016. gada 31. martā 
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FINANŠU PĀRSKATS  
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gadu 
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 
 

Rādītāja nosaukums 
Piezīmes 
numurs 

2015 
EUR 

2014 
EUR 

1. Neto apgrozījums 2 396 705 397 005 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (464 557) (467 457) 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  (67 852) (70 452) 

4. Administrācijas izmaksas 4 (74 790) (76 015) 

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 111 262 111 179 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (585) (488) 

7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 7  19 195 1 573 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 8 (2 619) (3 484) 

9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem 

 
(15 389) (37 687) 

10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  (15 389) (37 687) 

11. Atliktais nodoklis 20 (4 348) 3 662 

12. Pārējie nodokļi 9 (136) (134) 

13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  (19 873) (34 159) 

 
Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 
 
 

Edgars Tjarve 
Valdes loceklis 
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FINANŠU PĀRSKATS  
Bilance 2015. gada 31. decembrī (1) 
 

Aktīvs 
Piezīmes 
numurs 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi    

   I. Pamatlīdzekļi    

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi  5 608 518 5 746 431 

2. Iekārtas un mašīnas  29 191 35 399 

3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  3 555 4 193 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

 
- 12 577 

Pamatlīdzekļi kopā       10 5 641 264 5 798 600 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  5 641 264 5 798 600 

2. Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi    

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  19 873 22 471 

Krājumi kopā 11 19 873 22 471 

II. Debitori    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 12 49 379 59 687 

3. Nākamo periodu izmaksas 13 156 156 

Debitori kopā  49 535 59 843 

    

   III. Nauda 14 44 576 21 366 

    

Apgrozāmie līdzekļi kopā  113 984 103 680 

    

Aktīvu kopsumma  5 755 248 5 902 280 

 
 
 

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 
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FINANŠU PĀRSKATS  
Bilance 2015. gada 31. decembrī (2) 
 

Pasīvs  
Piezīmes 
numurs 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

1. Pašu kapitāls    

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 854 037 854 037 

2. Nesadalītā peļņa    

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   (180 030) (145 871) 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa   (19 873) (34 159) 

Pašu kapitāls kopā  654 134 674 007 

2. Uzkrājumi    

1.Citi uzkrājumi 16 5 393 5 406 

Uzkrājumi kopā  5 393 5 406 

3. Kreditori    

  I. Ilgtermiņa kreditori    

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 37 690 164 406 

2. Citi aizņēmumi 18 3 119 6 525 

3. Nākamo periodu ieņēmumi 19 4 773 899 4 404 133 

4. Atliktā nodokļa saistības 20 10 014 5 666 

Ilgtermiņa kreditori kopā  4 824 722 4 580 730 

II. Īstermiņa kreditori    

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 21 11 016 45 408 

2. Citi aizņēmumi 22 3 406 4 460 

3. No pircējiem saņemtie avansi  1 679 301 530 

4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  27 982 40 704 

5. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 23 - 17 196 

6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24 12 779 14 032 

7. Pārējie kreditori 25 7 601 7 571 

8. Nākamo periodu ieņēmumi 26 206 536 211 236 

Īstermiņa kreditori kopā  270 999 642 137 

    

Kreditori kopā  5 095 721 5 222 867 

    

Pasīvu kopsumma  5 755 248 5 902 280 

 

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa                                                                                           

 
 
 
 

Edgars Tjarve 
Valdes loceklis 
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FINANŠU PĀRSKATS 
Naudas plūsmas pārskats par 2015. gadu   
(pēc netiešās metodes) 
 

 
Piezīmes 
numurs 

2015 
EUR 

2014 
EUR 

I. Pamatdarbības naudas plūsma    

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  (15 389) (37 687) 

    Korekcijas    

       a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)  142 641 144 506 

       b) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem 
parādiem) (pieaugums (+) vai samazinājums (-)) 

 
(13) (840) 

      c) zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas  (16 023) (2 822) 

      d) izdevumi procentu maksājumiem   2 619 3 484 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 

 
113 835 106 641 

    Korekcijas    

      a) debitoru parādu atlikuma pieaugums (-)  vai samazinājums 
(+) 

 
10 308 (9 848) 

      b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)  2 598 (1 536) 

      c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+)  vai samazinājums (-) 

 
51 269 (253 559) 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  178 010 (158 289) 

4. Izdevumi procentu maksājumiem  (2 619) (3 484) 

5. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem  (136) (134) 

6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem  175 255 (161 907) 

7. Pamatdarbības neto naudas plūsma  175 255 (161 907) 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    

1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (1 329) (2 938) 

2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas  14 852 2 822 

3. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  13 523 (116) 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma    

   1.Pamatkapitāla samazinājums denominācijas rezultātā  - (1) 

   1.Saņemtie aizņēmumi  - 171 960 

2.Atmaksātie aizņēmumi  (161 108) (11 017) 

3.Izdevumi nomātā pamatlīdzekļa izpirkumam  (4 460) (4 458) 

4. Saņemtās dotācijas   - 

5. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (165 568) 156 484 

IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums  23 210 (5 539) 

V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  21 366 26 905 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās  44 576 21 366 

 
Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

  
 
 

Edgars Tjarve 
Valdes loceklis 
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FINANŠU PĀRSKATS  
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 
 

 
 
Pamatkapitāls 

Nesadalītā peļņa 
 

Pašu kapitāls 
kopā 

 
 

Pārskata gada 
nesadalītā peļņa 

Iepriekšējo gadu 
nesadalītā peļņa 

 EUR EUR EUR EUR 

31.12.2013. 854 038 (77 157) (68 714) 708 167 

2013. gada zaudējumi 
pārvietoti uz iepriekšējo 
gadu nesadalīto peļņu 

- 77 157 (77 157) - 

Pamatkapitāla 
samazinājums 
denominācijas rezultātā 

(1) - - (1) 

Pārskata gada 
nesadalītās peļņas 
samazinājums 

- (34 159) - (34 159) 

31.12.2014. 854 037 (34 159) (145 871) 674 007 

2013. gada zaudējumi 
pārvietoti uz iepriekšējo 
gadu nesadalīto peļņu 

 
- 

 
34 159 

 
(34 159) 

 
- 

Pārskata gada 
nesadalītās peļņas 
samazinājums 

- (19 873) - (19 873) 

31.12.2015. 854 037 (19 873) (180 030) 654 134 

 

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 

 
 

Edgars Tjarve 
Valdes loceklis 
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Finanšu pārskata pielikums 
 
1. Grāmatvedības politika 

Pārskata sagatavošanas pamats 

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu”, 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un 
sagatavošanas kārtību” prasībām. 
Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskats 
sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 
sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas, izņemot to, ka ir mainīta grāmatvedības 
politika Dzīvojamo māju uzkrājumu uzskaitei un atspoguļošanai finanšu pārskatos. Salīdzinot ar 2013. gadu ir 
mainīts pašu kapitāla lielums, vadoties no retrospektīvās kļūdu labošanas metodes, kas bija saistīta ar korektu 
uzkrājumu atzīšanu bilancē. 
 
 
Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk. 
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. 
c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
• 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; 
• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai 

pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 
d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. 
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 
f) Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. 
g) Norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 
h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko 
formu. 
 
Grāmatvedības politikas maiņa 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir mainīta grāmatvedības politika Dzīvojamo māju uzkrājumu 
atspoguļošanai finanšu pārskatos. Ja jaunas ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības 
piemērošana vai brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa ietekmē pārskata periodu vai jebkuru iepriekšējo 
periodu tiek piemēroti un 21.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 488 ”Gada pārskatu likuma piemērošanas 
noteikumi”. 
 
Kļūdu labojumi 
 
Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas labo ar atpakaļejošu spēku pirmajos finanšu pārskatos, kas pastiprināti 
publicēšanai pēc kļūdu atklāšanas: 

1) Labojot salīdzināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies; vai 
2) Ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uzrādītā perioda, labojot senākā uzrādītā perioda sākuma 

aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus (skatīt pielikumu bilancei). 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Kļūdu labojumi 
 
Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas labo ar atpakaļejošu spēku pirmajos finanšu pārskatos, kas pastiprināti 
publicēšanai pēc kļūdu atklāšanas: 

3) Labojot salīdzināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies; vai 
4) Ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uzrādītā perioda, labojot senākā uzrādītā perioda sākuma 

aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus (skatīt pielikumu bilancei). 
 

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riksi uz precēm 
un atlīdzību var pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes 
pakāpei. 

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 

a) ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī; 
b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī. 

 
Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Par 
pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz EUR 427. Iegādātie aktīvi zem EUR 427 tiek 
uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa 
iegādi. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās 
metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai 
norakstītu nemateriālās ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai 
lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes (% gadā):   

Pamatlīdzekļi:  
Ēkas un būves 2-5 
Iekārtas un mašīnas 5 
Transporta līdzekļi 20 
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 33 
Citi pamatlīdzekļi 5 

 

Pamatlīdzekļu tekošās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
kurā tās ir radušās.  

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par aizņēmumu izmaksām un 
citām tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu 
jaunas izveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai.  

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīvas bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela 
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes ekonomiskie labumi ieplūdīs sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var 
ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. 
Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 

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. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

 
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
 
Sabiedrības grāmatvedības uzskaite pārskata gadā veikta euro. 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētā euro atsauces kursa. 
Tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu, tiek lietots pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu 
informācijas sniedzēja Bloomberg publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro. Monetārie aktīvi un saistības 
ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti euro pēc ECB euro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā.  

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību 
vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā. 

Nauda un tās ekvivalenti 

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru 
parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to 
atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. 

Krājumu novērtēšana 

Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot vidējo svērto metodi. Krājumi tiek novērtēti pašizmaksas vērtībā. 

Dotācijas 

Pamatlīdzekļu iegādei saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver 
ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot katra darbinieka vidējo atalgojumu pārskata gadā 
ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

Uzkrājumi dzīvojamo māju remontam 

Pārskata periodā tiek grāmatotas gan aprēķinātās uzkrājumu summas, gan to izmantošana dzīvojamo māju 
remontu veikšanai, gan neizmantoto uzkrājumu summas, kas tiek izmaksātas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotai personai, dzīvojamai mājai atsakoties no komercsabiedrības pakalpojumiem dzīvojamo māju 
apsaimniekošanā. Finanšu līdzekļi, kas ir saņemti, bet nav izlietoti ir dzīvojamo māju uzkrājumi. 

Uz bilances datumu iemaksāto un neizlietoto uzkrājumu summa dzīvojamo māju remontam sastāda EUR 95 274, 
iepriekš apmaksātā daļa EUR 1 613. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām. 

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais un atliktais nodoklis. 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 

Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 
prasības, un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām 
starp aktīvu un saistību 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 pamatlīdzekļu nolietojuma likmes finanšu uzskaitē un nodokļu aprēķināšanas 
vajadzībām, no aprēķinātajām atvaļinājumu saistībām, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz 
nākošajiem taksācijas periodiem. Kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts ir atliktā nodokļa saistības, kuras 
salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušās par 4 348 euro, radot atliktā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa izdevumus. 

Aplēšu lietošana 

Sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu 
pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata 
periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējuma novērtējumu un uzskata, ka 
finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.  

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc 
attiecīgā pārskata beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa 
posteņos. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 

2. Neto apgrozījums 
 

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem 
2015 
EUR 

2014 
EUR 

Latvija 396 705 397 005 

Kopā 396 705 397 005 

 

Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem 
2014 
EUR 

2014 
EUR 

Ūdensapgāde 43 879 45 326 

Siltumapgāde 187 733 199 786 

Kanalizācijas pakalpojumi 57 337 57 467 

Komunālie pakalpojumi  54 378 45 401 

Transporta pakalpojumi 12 432 10 008 

Pārējā saimnieciskā darbība 40 946 39 017 

Kopā 396 705 397 005 

 
 
3. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Materiālu izmaksas 112 266 116 141 

Personāla izmaksas:   

      strādnieku darba algas 105 693 101 403 

      valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  24 645 23 660 

Pamatlīdzekļu nolietojums 140 894 142 316 

Uzkrājumi atvaļinājumiem 12 179 

Dabas resursu nodoklis 1 767 1 591 

Apgrozāmo līdzekļu nolietojums 813 1 106 

Darbinieku apmācība 387 408 

Šaubīgo debitoru parādu norakstīšanai uzkrājumu veidošana 1 606 354 

Citas ražošanas izmaksas 76 474 80 299 

Kopā 464 557 467 457 

 
4. Administrācijas izmaksas 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Personāla izmaksas:   

     darba algas 50 983 51 572 

     valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12 027 12 152 

Biroja uzturēšanas  izmaksas 2 196 2 469 

Uzkrājumi atvaļinājumiem 75 89 

Pamatlīdzekļu nolietojums 1 747 2 190 

Transporta izmaksas 510 72 

Sakaru izmaksas 1 317 1 568 

Datu sistēmas uzturēšanas izmaksas 1 331 1 258 

Pārējie izdevumi 3 299 3 790 

Finanšu pārskata revīzijas izmaksas 1 305 855 

Kopā 74 790 76 015 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Kohēzijas fonds 111 262 111 179 

Kopā 111 262 111 179 

 
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Soda nauda 43 88 

Citi izdevumi  542 400 

Kopā 585 488 

 
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

% banka 57 88 

Apdrošināšanas nauda  451 - 

Soda nauda 1 887 1 485 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas 16 800 - 

Kopā 19 195 1 573 

 
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Līzinga procenti 270 435 

Valsts kases procenti 2 349 3 049 

Kopā 2 619 3 484 

 
9. Pārējie nodokļi  
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Nekustamā īpašuma nodoklis 136 134 

Kopā 136 134 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
10. Pamatlīdzekļu kustības pārskats  
 

 

Zemes gabali, 
ēkas un 
būves* 

Iekārtas un 
mašīnas 

Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigtās 
celtniecības 

objektu izmaksas 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Sākotnējā 
vērtība 

     

31.12.2014. 6 435 707 173 278 33 255 12 577 6 654 817 

Iegādāts - - 1 329 - 1 329 

Izslēgts 3 417 1 312 1 188 12 577 18 494 

31.12.2015. 6 432 290 171 966 33 396 - 6 637 652 

Nolietojums      

31.12.2014. 689 276 137 879 29 062 - 856 217 

Aprēķinātais 
nolietojums 

134 521 6 208 1 912 - 142 641 

Izslēgts 25 1 312 1 133 - 2 470 

31.12.2015. 823 772 142 775 29 841 - 996 388 

      

Bilances 
vērtība 
31.12.2014. 

5 746 431 35 399 4 193 12 577 5  798 600 

Bilances 
vērtība 
31.12.2015. 

5 608 518 29 191 3 555 - 5 641 264 

* Sabiedrības īpašumā esošo nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība 2015. gada 31. decembrī ir EUR 10953. 

** Pamatlīdzekļi, kas pilnībā nolietojušies un, kas tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, to sākotnējā vērtība 

sastāda EUR 160 034. 

**Pārskata gada laikā finanšu nomā netika iegādāti pamatlīdzekļi (2013. gadā EUR 40 468). Finanšu nomā iegādāto 

pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 2015. gada 31. decembrī ir EUR 26 477 (2013. gadā EUR 40 468).  Īpašuma tiesības 

uz šiem pamatlīdzekļiem sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes (skat. pielikumus nr. 19 un nr. 23). 

11. Krājumi 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Krājumu uzskaites vērtība 19 873 22 471 

Bilances vērtība 19 873 22 471 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
12. Pircēju un pasūtītāju parādi 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 14 143 24 100 

Iedzīvotāju īres maksa 45 551 45 765 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (11 928) (13 236) 

Māju uzkrājumu fondi 1 613 3 058 

Bilances vērtība 49 379 59 687 

 
 Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem pārskata gadā ir mainījušies sekojoši: 

 2015 
EUR 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2014. gada 31. decembrī 13 236 

Palielinājums pārskata gadā 1 605 

Samazinājums pārskata gadā 2 913 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2015. gada 31. decembrī 11 928 

 
 
13. Nākamo periodu izmaksas 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Transportlīdzekļu civiltiesiskā apdrošināšana 120 120 

Periodiskie izdevumi nākamajam pārskata gadam 36  36 

Kopā 156 156 

 
14. Nauda 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Naudas līdzekļi kasē 1 244 361 

Naudas līdzekļi bankā 43 332 18 716 

Naudas līdzekļi ceļā Valsts kase - 2 289 

Kopā 44 576 21 366 

 
15. Pamatkapitāls 
 
Sabiedrības daļu kapitāls 2015. gada 31. decembrī ir pilnībā apmaksāts. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no 
Dagdas novada pašvaldības ieguldījumiem EUR 854 037  apmērā, kas sastāv no 854 037 daļām ar vienas daļas 
nominālvērtību EUR 1. 
 
16. Uzkrājumi 
 

 31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 5 393 5 406 

Kopā 5 393 5 406 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
Ilgtermiņa kreditori 
 
17. Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 

 Spēkā esošā 
procentu 

likme 

Atmaksas 
termiņš 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Aizdevums no Valsts Kases 
no 2 līdz 5 gadiem 

4.389 % 20.12.2019. 37 690 164 406 

Kopā ilgtermiņa aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

 
 37 690 164 406 

* Aizdevuma līguma Nr. A/1/1/09/8.30  no LR Valsts Kases nodrošinājums ir galvojuma līgums starp Dagdas novada 
pašvaldību un Aizņēmēju. 
 
18. Citi aizņēmumi 
 

 Spēkā esošā 
procentu 

likme 

Atmaksas 
termiņš 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Finanšu līzinga saistības no SEB 
banka no 2 līdz 5 gadiem 

3 % + 3 mēn. 
Rigibor 

25.01.2018. 3 119 6 525 

Kopā citi ilgtermiņa aizņēmumi   3 119 6 525 

Finanšu līzingā nomāto pamatlīdzekļu bilances vērtība ir EUR 31 527. 
 
 
19. Nākamo periodu ieņēmumi 
 

Pa veidiem: 
31.12.2015. 

EUR 
31.12.2014. 

EUR 

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 2 līdz 5 gadu laikā 

479 603 633 015 

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām 4 294 296 3 771 118 

Kopā 4 773 899 4 404 133 

Uzņēmums piedalās projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos Latvijā”. 
 
20. Atliktais nodoklis 
 

 31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada sākumā 5 666 9 328 

Atliktā nodokļa ieņēmumi pārskata gada peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 

4 348 (3 662) 

Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās 10 014 5 666 

 
Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to vērtībām 
uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 

 31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Bruto atliktā nodokļa saistības:   

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 345 128 309 731 

Bruto atliktā nodokļa aktīvi:   

Uzkrāto atvaļinājuma izmaksu pagaidu atšķirība 809 811 

Uzkrājumi šaubīgie debitori 1 789 1 985 

Uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnesamie nodokļu 
zaudējumi 

332 516 301 269 

Atliktā nodokļa saistības 10 014 5 666 

 
Sabiedrības vadība uzskata, ka nākamajos gados, kad realizēsies atliktā nodokļa saistības, šīs saistības tiks segtas 
ar iepriekš minētajiem nodokļa aktīviem. 
 
Īstermiņa kreditori 
 
21. Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 

 Spēkā esošā 
procentu 

likme 

Atmaksas 
termiņš 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Aizdevums no Valsts Kases 4.389 % 31.12.2016. 11 016 45 408 

Kopā īstermiņa aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

  
11 016 45 408 

*Aizdevuma līguma Nr. A/1/1/09/8.30  no LR Valsts Kases nodrošinājums ir galvojuma līgums starp Dagdas novada 
pašvaldību un Aizņēmēju. 
 
22. Citi aizņēmumi 
 

 Spēkā esošā 
procentu 

likme 

Atmaksas 
termiņš 

31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Finanšu līzinga saistības no 
SEB banka  

3 % + 3 mēn. 
Rigibor 

31.12.2016. 3 406 4 460 

Kopā citi īstermiņa aizņēmumi    3 406 4 460 

Finanšu līzingā nomāto pamatlīdzekļu bilances vērtība ir EUR 31 527. 
 
 
23. Parādi radniecīgajām sabiedrībām  
 

 
31.12.2015. 

EUR 
31.12.2014. 

EUR 

Dagdas novada pašvaldība - 17 196 

Kopā  - 17 196 

Saskaņā ar 16.06.2014. noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A1/1/14/353 sabiedrība nespēja izpildīt saistības pret 
Valsts kasi un Dagdas novada pašvaldība veica aizdevuma pamatsummas atmaksu Valsts kasei kā aizdevuma 
galvotājs saskaņā ar galvojuma līgumu Nr. G/14/354. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
24. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 
 

Nodokļa veids 
Atlikums 

31.12.2014. 
EUR 

Aprēķināts 
2015. gadā 

EUR 

Samaksāts  
2015. gadā 

EUR 

Atlikums 
31.12.2014. 

EUR 

Dabas resursu nodoklis 354 1 767 1 460 661 

Pievienotās vērtības nodoklis 6 348 43 984 45 337 4 995 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

5 124 52 996 53 170 4 950 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 195 22 124 22 156 2 163 

Uzņēmējdarbības riska valsts 
nodeva 

11 125 126 10 

Nekustamā īpašuma nodoklis - 137 137 - 

Transportlīdzekļu ekspluatācijas 
nodoklis 

- 243 243 - 

Kopā: 14 032 121 376 122 629 12 779 

Tai skaitā: 
31.12.2014. 

EUR 
  

31.12.2015 
EUR 

Nodokļu parāds 14 032   12 779 

 
 
25. Pārējie kreditori  
 

Sadalījums pa valūtām: 
31.12.2015. 

EUR 
31.12.2014. 

EUR 

Darba alga  7 601 7 571 

Kopā  7 601 7 571 

 
 
26. Nākamo periodu ieņēmumi 
 

 31.12.2015. 
EUR 

31.12.2014. 
EUR 

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā gada laikā Kohēzijas fonda līdzekļi 

111 262 126 604 

Dzīvojamo māju uzkrājumu fondi 95 274 84 632 

Kopā  206 536 211 236 

 
 
2014. gadā sabiedrība ir veikusi izmaiņas metodikā „ Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem”, kas līdz šim paredzēja 
aprēķinātās maksas par uzkrājumiem iekļaušanu komercsabiedrības ieņēmums. Uzkrājumu analītiskā uzskaite tika 
nodrošināta ārpusbilances. 
Sākot ar 2014.gadu ir veiktās izmaiņas metodikā „Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem”, paredz ka aprēķinātā 
uzkrājumu summa tiek atspoguļota bilances kontā „ Nākamo periodu ieņēmumi”. 
Kļūdas korekciju rezultātā tika veiktas retrospektīvas izmaiņas labojot aktīvu, saistību un pašu kapitāla summu 
atlikumus. 
 
 
27. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 
 

 2015 2014 

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 30 30 

 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dagdas komunālā saimniecība” 
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2015. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM 

 
 

 

 
 

23 

 

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
28. Personāla izmaksas 
 

Izmaksu veids 
2015 
EUR 

2014 
EUR 

Atlīdzība par darbu 156 676 152 975 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 36 672 35 812 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 125 128 

Kopā  193 473 188 915 

 
29. Vadības atalgojums  
 

Izmaksu veids 
2015 
EUR 

2014 
EUR 

Atlīdzība par darbu valdes locekļiem   

     -alga 11 280 12 215 

     -VSAOI 2 661 2 882 

Kopā  13 941 15 097 

 
30. Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai 
 

 2015 
EUR 

2014 
EUR 

Finanšu pārskata revīzija 900 855 

Kopā  900 855 

 
 
31. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā 
 
- Zemes nomas līgumi: 
 
1) Līgums Nr. 6/2006 ar Dagdas novada pašvaldību - zemes gabals Daugavpils 14, kurš noslēgts līdz 2016. gada 30. 
aprīlim ūdensapgādes nodrošināšanai Dagdas pilsētā; 
2) Līgums Nr. 5/2006 ar Dagdas novada pašvaldību - zemes gabals Brīvības 29, kurš noslēgts līdz  2016. gada 
30. aprīlim ūdensapgādes nodrošināšanai Dagdas pilsētā; 
3) Zemes nomas līgums ar Dagdas novada pašvaldību - zemes gabals Alženova, kurš noslēgts līdz 2018. gada 
31. decembrim atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības apbūve. 
4) Zemesgabala nomas līgums Nr. DNP/4-1.8/15/22 ar Dagdas novada pašvaldību- zemes gabals Ezermalas ielā, 
Rēzeknes ielā, Pļavu ielā, kurš noslēgts līdz 2035.gada 31.jūlijam “Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme”. 
 
- Katlu māju nomas līgumi  siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai: 
 
1)  Katlu māja Brīvības 29 ar Dagdas novada pašvaldību līgums Nr. 19-11/2004, kurš noslēgts līdz 2020. gada 1. 
janvārim; 
2) Katlu māja Mičurina 12a ar Dagdas novada pašvaldību līgums Nr. 17-12/2005, kurš noslēgts līdz 2015. gada 31. 
decembrim; 
3) Katlu māja Brīvības 3a, Brīvības 3b ar Dagdas novada pašvaldību līgums Nr. DNP/4-1.9/11/24, kurš noslēgts līdz 
2021. gada 31. oktobrim. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
32. Sabiedrības darbības turpināšana 
 
Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 19 873 EUR apmērā, tās pamatdarbības naudas plūsma ir 
bijusi pozitīva. Pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus par EUR 
157 015.  
Sabiedrības vadība uzskata, ka spēs turpināt savu saimniecisko darbību. Pozitīvā naudas plūsma no saimnieciskās 
darbības spēs nodrošināt finansējumu likviditātes problēmu atrisināšanai. Īstermiņa saistību sastāvā ir arī saņemtie 
avansi un nākamo periodu ieņēmumi ES projekta  realizācijai EUR 111 262 apmērā, kas nebūs jāatmaksā. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus par 
EUR 45 753. 
 
33. Finanšu risku vadība 
 
Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pircēju un pasūtītāju parādi, kuri ir denominēti euro. Finanšu saistību 
lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, kuri denominēti euro. Naudas līdzekļi 
galvenokārt tiek izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās. Sabiedrības galvenais finanšu kreditors ir Valsts 
kase un Līzinga kompānija SEB Līzings SIA, kas kreditē sabiedrības īstermiņa finanšu darījumus. Līdz ar to sabiedrība 
ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam, un tas var būtiski ietekmēt tā darbības rezultātus. Nepastāv būtiskas 
atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata gadā sabiedrība 
neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus. 
 
34. Notikumi pēc bilances datuma 
 
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. 
 

 


