
Uzņēmuma gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 45103000466
Nosaukums DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA
Adrese Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai
5 Vidējais darbinieku skaits 99
7 Likvidācijas slēguma bilance Nē
9 Saimnieciskās darbības pārskats Nē

10 Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

11 Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Nē

12 Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
13 Grāmatvedis uzņēmuma grāmatvedis

Grāmatveža vārds, uzvārds Laila Kobzare
Grāmatveža amats galvenā grāmatvede

14 Apstiprināts publiskošanai
Amatpersonas amats

Paskaidrojums
Gada pārskats par 2016. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 11.04.2017, protokola Nr. 1.
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
1. Attīstības izmaksas. 30 0 0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 0 397
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 0 0
4. Nemateriālā vērtība. 60 0 0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. 70 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 0 397
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 2036 4524
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 2036 4524
b) ieguldījuma īpašumi 120 0 0
2. Dzīvnieki un augi: 130 0 0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi 140 0 0
b) bioloģiskie aktīvi 150 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. 160 0 0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 170 0 0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 347325 323984
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 47591 58999
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 44404 1300
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. 210 0 0
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 441356 388807
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 240 0 0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. 250 0 0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā. 260 0 0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām. 270 0 0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. 280 0 0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 290 0 0
7. Pašu akcijas un daļas. 300 0 0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 310 0 0
9. Atliktā nodokļa aktīvi 320 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 0 0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 441356 389204
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 15774 17734
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. 380 0 0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 0 0
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 1279 0
5. Dzīvnieki un augi. 410 0 0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi 420 0 0
b) bioloģiskie aktīvi 430 0 0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 440 0 0
I. Krājumi kopā 450 17053 17734
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 172936 163832
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 82539 81378
3. Asociēto sabiedrību parādi. 490 0 0
4. Citi debitori. 500 0 0
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā. 510 0 0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 520 0 0
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 2271 2895
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 0 0
II. Debitori kopā 550 257746 248105
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 570 0 0
2. Pašu akcijas un daļas. 580 0 0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos. 590 0 0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti. 600 0 0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā 610 0 0
IV. Nauda. 620 157978 180752
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 432777 446591
BILANCE 640 874133 835795

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 349793 349793
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 670 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 680 0 0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 690 0 0
5. Rezerves: 700
a) likumā noteiktās rezerves; 710 0 0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām; 720 0 0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; 730 0 0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai; 740 0 0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve; 750 0 0
f) pārējās rezerves. 760 73233 72340
Rezerves kopā 770 73233 72340
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 211046 198091
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 4640 12955
Pašu kapitāls kopā 800 638712 633179
Uzkrājumi: 810
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām. 820 0 0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem. 830 0 0
3. Citi uzkrājumi. 840 0 0
Uzkrājumi kopā 850 0 0
 Ilgtermiņa kreditori: 860
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 870 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. 880 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 58349 24962
4. Citi aizņēmumi. 900 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi. 910 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 920 0 0
7. Maksājamie vekseļi. 930 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 940 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām. 950 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 960 0 0
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

11. Atliktā nodokļa saistības 970 0 0
12. Pārējie kreditori. 980 0 0
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 0 0
14. Neizmaksātās dividendes. 1000 0 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 58349 24962
Īstermiņa kreditori: 1020
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 1030 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. 1040 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 42034 29242
4. Citi aizņēmumi. 1060 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 32347 33333
7. Maksājamie vekseļi. 1090 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām. 1110 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 36825 36937
11. Pārējie kreditori. 1130 30042 28060
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 318 16721
13. Neizmaksātās dividendes. 1150 0 0
14. Uzkrātās saistības. 1160 35506 33361
15. Atvasinātie finanšu instrumenti. 1170 0 0
Īstermiņa kreditori kopā 1180 177072 177654
BILANCE 1190 874133 835795
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 884750 805439
a) no lauksaimnieciskās darbības 20 0 0
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 884750 805439
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 251991 212117

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 632759 593322
4. Pārdošanas izmaksas. 60 518189 464328
5. Administrācijas izmaksas. 70 126165 123006
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 644524 589597
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 623210 584164
8. Ieņēmumi no līdzdalības: 100 0 0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā 110 0 0
b) asociēto sabiedrību kapitālā 120 0 0
c) citu sabiedrību kapitālā 130 0 0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa
finanšu ieguldījumus:

140 0 0

a) no radniecīgajām sabiedrībām 150 0 0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un
citiem ilgtermiņa debitoriem

160 0 0

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 0 0
a) no radniecīgajām sabiedrībām 180 0 0
b) no citām personām 190 0 0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas. 200 0 0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 2517 1787
a) radniecīgajām sabiedrībām 220 0 0
b) citām personām 230 2517 1787
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 7202 9634
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 2562 2670
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 4640 6964
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām 270 0 5991
17. Ārkārtas dividendes 280 0 0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 4640 12955
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Attēlot tikai
piezīmes
1 Sabiedrības sniegtā informācija
1.1 Vidējais darbinieku skaits 99
1.2 Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām
1.4 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies

turpmāk
3.2.1. Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma,
22.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.775  "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"
prasībām.
Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).
Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammas "HORIZON" palīdzību.

3.2.2. Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un
peļņu vai zaudējumiem.
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
2) izmantotas tādas pašas grāmatvedības politikas un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā.
3) finanšu pārskatā posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievēroti šādi nosacījumi:
a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūta peļņa,
b) ņemti vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados,
arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats ir parakstīts,
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visi aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi un izdevumi
norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un
izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
5) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītas summas (sākuma atlikumi), kas atbilst tajos pašos bilances
posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi);
7) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
8) izņemot peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" un "Pārējās saimnieciskās
darbības izmaksas", citas jebkādas ieskaites starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina
ieņēmumu un izdevumu posteņiem nav veiktas;
9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību,
nevis tikai juridisko formu;
10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti 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.

3.2.3. Pārskata periods

No  01.01.2016.   līdz  31.12.2016.
Iepriekšējais periods
No  01.01.2015.   līdz  31.12.2015.

3.2.4. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas valūtā - euro (EUR).

3.2.5. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām)
vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi
1.4.1 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1 Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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II. Pamatlīdzekļi — kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:
a) tās sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu
sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu
pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai, būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes
nodrošināšanai),
b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi,
c) tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai,
d) to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls.
Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sakot no 100 EUR.
Vērtības samazinājuma korekcijas — korekcijas, kuras veic, lai norādītu aktīvu vērtības samazinājumu bilances datumā,
neatkarīgi no tā, vai šīs vērtības samazinājums ir vai nav galīgs. Ar vērtības samazinājuma korekcijām saprot arī pamatlīdzekļa
ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu ikgadējo vērtības norakstīšanu.
Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās vērtības,
atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu (un vērtības samazinājumu, ja tādā ir). Saimnieciskas darbības vajadzībām sabiedrība
lieto pamatlīdzekļus un nemateriālus ieguldījumus ar nulles atlikusi vērtību. Šo aktīvu iegādes vērtība ir EUR 541840.
.
Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts.
Pamatlīdzekļu kategorijas Derīgas lietošanas laiks gados, amortizācijas norma
1.Nekustamie īpašumi:
a)zemesgabali, ēkas un inženierbūves,10%
2.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.20%
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.20%

Vērtības samazinājuma korekcijas
Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to bilances vērtību, un sagaidāms, ka vērtības
samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.
Vērtības samazinājuma korekcijas sastāv no ikgadējas nolietojuma un no aktīvu vērtības samazināšanas.
Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība nekavējoties tiek norakstīta līdz tā atgūstāmajai vērtībai, ja tā uzskaites vērtība ir lielāka par
aplēsto atgūstāmo vērtību.
Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma.
Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta  25.01.2017.

Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti pamatlīdzekļi, kuriem notiek vērtības samazināšana vairāk, nekā no ikgadējas
nolietojuma.
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, nolietojamās vērtības un lietderīgās lietošanas termiņi tiek pārskatīti un, ja nepieciešams,
koriģēti. Pamatlīdzekļu lietderīgas lietošanas laiks taksācijas gadā nebija mainīts. Pamatlīdzekļu pašreizējā remonta un
uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas
nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.
Neto 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.
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta
sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtai celtniecībai nolietojums
netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Nepabeigtas celtniecības izmaksas bija
inventarizētas kopā ar visiem pamatlīdzekļiem 24.01.2017.

Pamatlīdzekļu grupas, kas novērtētas pēc izmaksu metodes:
1.Nekustamie īpašumi:
a)zemesgabali, ēkas un inženierbūves,
2.Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
1.4.1.2 Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
I. Nemateriālie ieguldījumi — bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:
a) tās iespējams nošķirt vai atdalīt no sabiedrības un pārdot, nodot, licencēt, iznomāt vai apmainīt (individuāli vai kopā ar citu
saistību vai aktīvu) vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām neatkarīgi no tā, vai šās tiesības ir nododamas vai nošķiramas
no sabiedrības vai no citām tiesībām un pienākumiem,
b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija veikta  25.01.2017.

Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti nemateriālie ieguldījumi, kuriem jāveic vērtības samazināšanas procedūru. Lietderīgas
lietošanas laiks nebija mainīts.
1.4.2 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1 Krājumu uzskaite
Krājumu izlietojums tika veikts pēc FIFO metodes. Pārskata gadā jebkādu būtisko izmaiņu krājumu uzskaitei pieņemtajā
grāmatvedības politikā nebija. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā  25.01.2017.
1.4.2.2 Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Sabiedrības politika sakarā ar debitoru parādu atzīšanu par šaubīgiem vai bezcerīgiem ir tāda:
debitoru parādi, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts, un uz bilances datumu tas ir 6 mēneši vai vairāk, debitors nav likvidēts, tam
nav uzsākta bankrota procedūra un sabiedrības vadībai ir pierādījumi par to ka šīs parāds būs samaksāts – tādi parādi tika atzīti
par šaubīgiem un tiem izveidoti uzkrājumi 100% apmērā;
tādi debitoru parādi, kas attiecas uz likvidētām sabiedrībām, tika atzīti par bezcerīgiem un norakstīti vai no uzkrājumiem, vai pa
taisno izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
2016.gadā šaubīgo debitoru parādu uzkrājums palielinājās sakarā ar kavēto parādu palielinājumu
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1.4.4 Kreditoru uzskaite
Kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības
reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda
gadījumos kreditoru parādu atlikumi bilancē tika norādīti atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem
1.4.5 Ieņēmumu atzīšanas principi
Ieņēmumos iekļauti sabiedrības parastajā darbībā gūtie saimnieciskie labumi, kuri tā pat saņemti vai būs saņemti un kuru
rezultātā palielinājās vai palielināsies sabiedrības pašu kapitāls bilancē, izņemot gadījumus, kad pašu kapitāls palielinājās sakarā
ar akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām pamatkapitālā.
Par sabiedrības parasto darbību uzskata visas darbības, kuras sabiedrība veic savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī tādas
darbības, kuras sekmē sabiedrības saimniecisko darbību vai ir radušās saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām.
Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas iekļauti peļņas vai
zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums".
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta
tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar
apgrozījumu.
Ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma
uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi.
Postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" norāda dažādus citus ieņēmumus, kas nav norādīti postenī "Neto
apgrozījums" vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
Ieņēmumus no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, autoratlīdzību vai dividendes, uzskaita,
ja ir ievēroti abi šie nosacījumi:
1. sabiedrība spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu;
2. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus.
Ieņēmumus no procentiem, autoratlīdzības vai dividendēm uzskaita, piemērojot šādas metodes:
1. procentus uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko ienesīgumu;
2. autoratlīdzības uzskaita pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar katra konkrētā līguma būtību;
3. ieņēmumus no dividendēm uzskaita, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu saņemšanu. Tas nozīmē, ka tikai
tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēm izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta
dividenžu summa
1.4.7 Izdevumu atzīšanas principi
Lielāka daļa no izdevumiem uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, daļa no izdevumiem bija kapitalizēta, jo tie bija saistīti ar
ilgtermiņa ieguldījumiem, ar krājumiem, vai uzrādīti nākamo periodu izdevumos, jo attiecas uz nākamiem periodiem. Izdevumi
uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai ir kapitalizēti neatkarīgi no šo izdevumu apmaksas. Pārdošanas darījumos izdevumi ir
saistīti ar ieņēmumiem un norakstās peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti ieņēmumi. Pārējie izdevumi iekļauti peļņas
vai zaudējumu aprēķinā tāpēc ka tie ir saistīti ar taksācijas periodu. Procentu izdevumi nav kapitalizēti. Soda un kavējuma nauda
uzrādīta pēc uzkrāšanas principa.
1.8 Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma)
1.8.5 Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem
1.11 Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā
2 Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām
2.2 Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas

normatīvajā regulējumā
2.3 Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās

grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu
3 Skaidrojums par bilances posteņiem Aktīvs
3.1 Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1 Nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.1 Attīstības izmaksas
3.1.1.1.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.1.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.1.2 Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
3.1.1.2.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.2.1.1 pārskata gada sākumā 10495
3.1.1.2.1.2 pārskata gada beigās 10495
3.1.1.2.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.1.2.5.1 pārskata gada sākumā 10098
3.1.1.2.5.2 pārskata gada beigās 10495
3.1.1.2.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
397
3.1.1.3 Citi nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.3.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2 Pamatlīdzekļi
3.1.2.1 Nekustamie īpašumi
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3.1.2.1.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.1.1.1 pārskata gada sākumā 130889
3.1.2.1.1.2 pārskata gada beigās 130889
3.1.2.1.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.1.5.1 pārskata gada sākumā 126365
3.1.2.1.5.2 pārskata gada beigās 128853
3.1.2.1.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
2488
3.1.2.2 Dzīvnieki un augi
3.1.2.2.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.2.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.3 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
3.1.2.3.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.3.1.1 pārskata gada sākumā 993290
3.1.2.3.1.2 pārskata gada beigās 1003212
3.1.2.3.2 Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 120973
3.1.2.3.3 Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
111051
3.1.2.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.3.5.1 pārskata gada sākumā 669306
3.1.2.3.5.2 pārskata gada beigās 655887
3.1.2.3.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
96334
3.1.2.3.7 Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai

pārvietošanu uz citu posteni
109753
3.1.2.4 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
3.1.2.4.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.4.1.1 pārskata gada sākumā 207966
3.1.2.4.1.2 pārskata gada beigās 212817
3.1.2.4.2 Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 12257
3.1.2.4.3 Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
7406
3.1.2.4.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.4.5.1 pārskata gada sākumā 148967
3.1.2.4.5.2 pārskata gada beigās 165226
3.1.2.4.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
23665
3.1.2.4.7 Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai

pārvietošanu uz citu posteni
7406
3.1.3 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
3.1.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.4 Skaidrojums par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā
3.1.10 Atliktā nodokļa aktīvi
3.1.10.3 Izmaiņas 0
3.2 Aizdevumi
3.2.1 1. tabula. Aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes

locekļiem)
3.2.4 4. tabula. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
3.3 Papildus skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem
4 Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs
4.1 Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas
4.4 Kreditori
4.4.1 Atliktā nodokļa saistību atlikumi

9/20



4.4.1.3 Izmaiņas 0
4.4.2 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)
4.4.2.3 Izmaiņas 0
4.4.3 Nākamo periodu ieņēmumi
4.4.3.3 Izmaiņas 0
5 Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu
5.2 Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem
5.2.2 Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot sabiedrības saimnieciskās

darbību
5.2.4 Atlīdzība vadībai
5.2.5 Personāla izmaksas
5.3 Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem
5.6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi

Izdevumu veids Summa

Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai)
aprēķināto atlīdzību (likuma 54.pants pirmā daļa 2.punkts) kopā

Attēlot
saīsināto
finanšu
pārskata
pielikumu
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Revidenta ziņojuma datums 29.03.2017
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003541217
Licences numurs 108
Sertifikāta numurs 125
Komentārs
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

 

Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

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 DKP_vad_zin.pdf

5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu protokols.pdf

6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības
samazināšanās

7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts DKP_revidenta_zin.pdf

8 Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums
9 Finanšu pārskata pielikums GP_ Dkom_gatavs.pdf

10 Vad'bas pazinojums Vadibas_pazinojums_.pdf

Reģistrācijas numurs 45103000466
Nosaukums DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA
Adrese Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016
Piemērots minimālais nodoklis
no saimnieciskās darbības

Nē

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

01 Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants) 7202
02 Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā: 452
02.1 piemērojot koeficientu 1,5 452
02.2 nepiemērojot koeficientu 1,5 0
03 Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.) 7654
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
II. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

04 Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa
(6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:

122884

04.1 nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas
tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13.panta 1.2d.)

0

05 Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda
sankciju summa (6.panta 1.d.2.p.)

1

06 Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6.panta 1.d. 3.p.) 0
07 Izmaksas nerezidentiem (6.panta 1.d.4.p.) (summas norāda, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli

saskaņā ar 3.panta 4.d. 2.-6.p. un 8.d.), tai skaitā:
0

07.1 atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem 0
07.2 atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu 0
07.3 maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru

kabineta noteiktajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās
0

08 60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6.panta 1.d. 5.p.) 0
09 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā
ar 7. un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)

18543

10 Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6.panta 1.d. 8.p.) 0
11 Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas

nav akcijas  (6.panta 1.d. 81.p.)
0

12 Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās
apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā  (6.panta 1.d. 8.2p.)

0

13 Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas
starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 9.p.)

0

14 Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo
ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai
no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 10.p.)

0

15 Nodokļa maksātāja procentu maksājumu summa taksācijas periodā(6.panta 1.d. 11.p.), tai skaitā: 0
15.1 procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1.d.) vai 0
15.2 procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkāršotu

pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2.d.)
0

16 Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par
darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" 8.panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi
(6.panta 1.d.12.p.)

0

17 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.) 0
18 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļu nomu (6.panta 1.d. 14.p.) 0
19 Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6.panta 1.d.15.p.) 0
20 Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, vai parāds

nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6.panta
1.d. 18.p.)

0

21 Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu
(cedēšanu) citai personai (6.p.1.d.19.p.)

0

22 Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi
kredītiestāde (6.panta 1.d. 20.p)

0

23 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar
uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)

0

24 Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtās daļas 18., 19.un 20.punktā minēto ienākumu gūšanu
(6.panta 1.d. 22.p)

0

25 Izdevumu summa, kura uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.6pantā
noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)

0

26 Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.6panta ceturtā daļa (6.panta 1.d. 24.p) 0
27 Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot 7., 8. un 9.1 pantā minētos

gadījumus), neskaitot 9.r. norādītos (6.panta 3.d.)
1433

28 Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu (6.panta 3.d.) 0
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Nodokļu
maksātāja dati

29 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
samazinājuma summa, izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5. un 5.3d.), tai skaitā:

0

29.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēta
ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

30 Zaudējumu summa, kas radusies atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili (6.panta 5.4d.) 0
31 Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis)

apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem,
kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6.panta 6.d.)

0

32 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības
samazinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2
pants)

0

33 Nodoto akciju pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

34 Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu
zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)

0

35 Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura
ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11.panta 2.d.)

0

36 Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12.pants, 2.pielikums) 0
37 Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un

tie nav paredzēti nomas līgumā (13.panta 9.d.)
0

38 Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma
nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

39 Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 0
39.1 0
39.2 0
39.3 0
40 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas)

summa(4.r.+5.r.+6.r.+7.r.+8.r.+9.r.+10.r.+ 11.r.+12.r.+13.r.+14.r.+15.r.+16.r.+17.r.+18.r.+19.r.+20.r.+
21.r.+22.r.+23.r.+24.r.+25.r.+26.r.+27.r.+28.r.+29.r.+30.r.+
31.r.+32.r.+33.r.+34.r.+35.r.+36.r.+37.r.+38.r.+39.r.)

142861
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

41 Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma
13.pantu (6.panta 1.d.1.p.), tai skaitā:

130073

41.1 Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs
piemēro 13.panta 1.2d. (13.panta 1.1d.)

0

42 Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas
organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1.r., bet attiecas uz taksācijas periodu
(6.panta 4.d.1.p.)

0

43 Zaudēto parādu summa saskaņā ar 9.pantu (6.panta 4.d. 3.p.), tai skaitā: 0
44 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos
ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 3.p.)

3359

45 Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto
privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šī īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem,
pārdošanas cenu (6.panta 4.d. 4.p.)

0

46 Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrība (6.panta 4.d. 5.p.)

0

47 Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo
uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas
apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 6.p.)

0

48 Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo
taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6.panta 4.d.6.1 p.)

0

49 Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6.panta 4.d. 7.p.) 0
50 Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu

maksātāja finanšu grāmatvedībā (6.panta 4.d. 8.p.)
0

51 Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6.panta 4.d. 9.p.) 0
52 Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos

pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 4.d. 10.p.)
0

53 Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru
likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6.panta 4.d. 11.p.)

0

54 Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju
ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6.panta 4.d. 12.p.)

0

55 Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un
par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6.panta 4.d. 13.p.)

0

56 Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja
apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6.panta 4.d. 14.p.)

0

57 Ienākums no to Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru
atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6.panta 4.d. 15.p.)

0

58 Nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu
(6.panta 4.d. 16.p.)

0

59 Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā  (6.panta 4.d. 17.p.)

0

60 Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās
izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6.panta 4.d. 18.p.)

0

61 Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas
mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6.panta 4.d. 19.p.)

0

62 Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6.panta 4.d.
20.p.)

0

63 Pētniecības un attīstības izdevumu summu, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.6panta pirmo daļu (6.panta 4.d.
21.p.), tai skaitā:

0

63.1 Zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas 0
63.2 Atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem 0
63.3 Atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un

kalibrēšanas pakalpojumiem
0

64 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
palielinājuma summa, izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5.d.) tai skaitā:

0
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Nodokļu
maksātāja dati

64.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēto
ilgtermiņa ieguldījuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

65 Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6.panta 18.d.) 0
66 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības

palielinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai
sadalīšanu (6.2 pants)

0

67 Nodoto akciju pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

68 Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.) 0
69 Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums ( 10.1 pants) 0
70 Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11.panta 1.d.) 0
71 Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar

uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12.panta 5.d.)
0

72 Zaudējuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

73 Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 0
73.1 0
73.2 0
73.3 0
74 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa

(41.r.+42.r.+43.r.+44.r.+45.r.+46.r.+47.r.+48.r.+49.r.+50.r.+51.r.+52.r.+
53.r.+54.r.+55.r.+56.r.+57.r.+58.r.+59.r.+60.r.+61.r.+62.r.+63.r.+64.r.+65.r.+66.r.+67.r.+68.r.+69.r.+70.r.+7
1.r.+72.r.+73.r.)

133432

75 Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.) 17083
76 Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai

un lauku attīstībai (6.panta 4.d. 2.p., ne vairāk kā 75.r. summa)
0

77 Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75.r. vai ((75.r.–76.r.) ≥ 0)) 17083
78 Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r+78.2.r., bet ne

vairāk kā 77.r.)
0

78.1 pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14.panta 1.d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d., 6.d. un 10.d.; neskaitot
zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14.panta 1.4d.), tai skaitā:

0

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 8 gadiem 0 0 0
pirms 7 gadiem 0 0 0
pirms 6 gadiem 0 0 0
pirms 5 gadiem 0 0 0
pirms 4 gadiem 0 0 0
pirms 3 gadiem 0 0 0
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 0 0 0
78.2 zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās

darbības veidus (14.panta 11.d., 11.1 d., 12.d. un 13.d.), tai skaitā:
0
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Nodokļu
maksātāja dati

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 8 gadiem 0 0 0
pirms 7 gadiem 0 0 0
pirms 6 gadiem 0 0 0
pirms 5 gadiem 0 0 0
pirms 4 gadiem 0 0 0
pirms 3 gadiem 0 0 0
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 0 0 0
78.3 zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14.panta 1.4 d.) 0
79 Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77.r.- 78.r.) 17083
80 Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %) 2562
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IV. Nodokļa atlaides Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

81 Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar
Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, par katru ārvalsti atsevišķi (16.pants), tai skaitā:

0

81.1 0
81.2 0
81.3 0
82 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa

ieguldījumiem (17.2pants; 5.pielikums)
0

83 Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <=
80.r. x 0,2)

0

84 Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.) 2562
85 Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā: 0
85.1 nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

85.2 0
85.3 0
86 Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84.r.–85.r.) 2562
87 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants)

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

88 Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18.pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
89 Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84.r. - 87.r. – 88.r.) 2562
90 Invalīdu biedrībām un citām medicīniskas rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā

summa saskaņā ar likuma 21.pantu
0

91 Nodokļa 100 % atlaide (91.r. = 89.r.,ja 90.r. > 89.r.) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
92 Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86.r. vai 89.r., vai 89.r.–91.r.) 2562
93 Taksācijas periodam aprēķinātā nodokļa avansa summa 2679
94 Taksācijas periodā samaksātā nodokļa avansa summa 0
95 Nodokļa aprēķina rezultāts pēc aprēķinātā nodokļa avansa summas (92.r.-93r.) -117
95 Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.) 2562
96 Piemaksa līdz 2562
97 Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz 0
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

 

Citi dokumenti Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 45103000466 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Dokuments Faila nosaukums Komentārs

1

Reģistrācijas numurs 45103000466
Nosaukums DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA
Adrese Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pirmā avansa maksājuma termiņš 18.04.2017
Pēdējā avansa maksājuma termiņš 16.04.2018

1. Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides 2562
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017
1. Taksācijas periodā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summa 669
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas perioda atlikušajos mēnešos pēc uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas 210
3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim 214

1. Paredzamā tonnāžas nodokļa summa 0
2. Tonnāžas nodokļa ikmēneša avansa maksājumu summa 0

Sagatavoja LAILA KOBZARE
E-pasts dkomunalie@inbox.lv
Tālrunis 63781275
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Dokumenta numurs EDS: 47557928 Dokumenta sagatavotājs: LAILA KOBZARE

Parakstītāja vārds, uzvārds: IVARS SPOLE Parakstīšanas datums: 13.04.2017
Parakstītāja personas kods: 27036012215 Parakstīšanas laiks: 09:53:50

Revidenta apstiprinājuma datums:
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Vadības ziņojums 
 


   Darbības veidu raksturojums 


 
   SIA ”Dobeles komunālie pakalpojumi”  ir uzņēmums ar 25 gadu (no 1991. gada) pieredzi komunālo 


pakalpojumu un vides sakārtošanas jomā. Šajā laika posmā sabiedrība ir ieguvusi pozitīvu lietišķo 


reputāciju.  


   SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” reģistrēta uzņēmumu reģistrā 1992. gada 30. septembrī un 


komercreģistrā 2004.gada 24. septembrī. Kapitāldaļu 100% turētājs ir Dobeles novada pašvaldība. 


Uzņēmuma pamatkapitāls ir 349793 EUR.  


   SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” veic saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas Republikas 


tiesību aktiem un kapitālsabiedrības Statūtiem. Uzņēmums darbojas Dobeles novadā. 


   Galvenie darbības virzieni ir nemainīgi. Pakalpojumu sniegšana ir organizēta 5 ražošanas nozarēs. 


Uzņēmums veic: 


 sauso sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu; 


 asenizācijas darbus; 


 bīstamo atkritumu pieņemšanu; 


 būvgružu apsaimniekošanu; 


 pārvietojamo tualešu kabīņu nomu; 


 ielu un ceļu ikdienas kopšanu; 


 apbedīšanas pakalpojumus; 


 transporta pakalpojumus. 


   2016. gadā veikti Dobeles novada pašvaldības deleģētie pārvaldes uzdevumi: 


 pašvaldības publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrības uzturēšana; 


 pilsētas parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 


 klaiņojošo dzīvnieku apsaimniekošana; 


 sabiedriskās tualetes uzturēšana pilsētā, Ķestermežā, Dobeles pagastā pie Gaurata ezera; 


 pilsētas un novada kapu teritoriju sakārtošana un uzturēšana; 


 šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukumu uzturēšana, lielgabarīta atkritumu 


apsaimniekošana un dalīto atkritumu savākšana, šķiroto atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas 


novietņu apsaimniekošana Dobeles novada pagastos. 


 


   Sabiedrības  darbība pārskata gadā:  


 


 Finansiālo rezultātu rādītāji: 


Finanšu rādītāji 2016 2015 2016/2015 +/- 


Neto apgrozījums 


EUR 


 


884750 


 


805439 


 


+79311 


Peļņa EUR 4640 6964 -2324 


Rentabilitāte:    


neto peļņas 


rentabilitāte % 


 


0.5 


 


0.9 


 


-0.4 


pašu kapitāla 


rentabilitāte % 


 


0.7 


 


1 


 


-0.3 


Maksātspēja:    


saistību īpatsvars 


bilancē 


 


0.27 


 


0.24 


 


+0.03 


saistību attiecība pret 


pašu kapitālu 


 


0.37 


 


0.32 


 


+0.05 


 


 Neto apgrozījumam vērojama pieauguma tendence, kopā 2016. gadā bija 884.7 tūkstoši EUR, 


salīdzinot ar 2015.gadu palielinājies par 79.3 tūkstošiem EUR vai 9.8 %.  
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 Par 34.6 tūkstoši EUR 2016. gadā salīdzinot ar 2015. gadu palielinājušās Dobeles novada 


pašvaldības dotācijas deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tas galvenokārt saistīts ar 


minimālās algas pacelšanu valstī. 


 Kopējās izmaksas 2016. gadā bija 1 miljons 522.0 tūkstoši EUR, t.i. par 136.9 tūkstoši EUR vai 


9.9 %  vairāk kā 2015. gadā. Izmaksu pieaugums daļēji saistīts ar minimālās darba algas 


pacelšanu. 


 Uzņēmums pārskata gadu ir noslēdzis ar peļņu 4640 EUR, 2015. gadā peļņa 6964 EUR. 


 Uzņēmuma rentabilitātes rādītāji 2016. gadā salīdzinot ar 2015. gadu būtiski nav mainījušies. 


Palielinājies saistību īpatsvars, bet tas ir zem teorētiskās pietiekamības. 


 


   Svarīgākie ekonomiskās attīstības pasākumi 2016. gadā 


 


 Saimnieciskās darbības apjomu kāpums saistīts ar jaunu klientu piesaistīšanu. 2016. gadā noslēgti 


198 jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.  


 Uzņēmums lielu uzmanību velta materiāli - tehniskās bāzes nodrošināšanai.  2016. gadā iegādāti 


pamatlīdzekļi 131.8 tūkstoši EUR vērtībā. 


Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, tika iegādāta jauna specializēta sadzīves atkritumu 


savākšanas automašīna Volvo FM. Iegādei tika piesaistīts SIA SEB finanšu līzings. 


 Lai uzlabotu Ceļu nozares darba kvalitāti un lai varētu veikt Dobeles novada ceļu uzturēšanu, 


iegādāti pamatlīdzekļi 3.4 tūkst. EUR vērtībā t.sk. autogreideru naži ar cietsakausējuma 


elementiem un vibroplāte Swepac F70A asfaltēšanai. 


 Domājot par uzņēmuma teritorijas drošību tika veikta perimetra apsardzes signalizācijas 


uzstādīšana. Iesākts darbs pie laukuma rekonstrukcijas, nomainot laukuma segumu. 


 Lai motivētu darbiniekus un palielinātu viņu lojalitāti pret uzņēmumu, ar darbinieku līdzdalību, ir 


iegādātas veselības apdrošināšanas polises. 


 Dobeles novada pagastu kapos veikti labiekārtošanas un remontdarbi: Penkules pagastā Sēju 


kapos veikts kapličas jumta remonts, pabeigts remonts Brenču kapos. Bērzes pagastā Virkus 


kapos ir izrakts grāvis, kurš kalpos kā lietus un virszemes ūdens savākšanai un novadīšanai, un 


izbūvēta uztvērējaka.      


 Izpildot Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, 


uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, uzņēmums reģistrējās 


Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BAPUS). 


 Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ir ierakstīta un reģistrēta administratīva ēka un 


garāža, līdz ar to nostiprinot savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 


 2016. gadā uzņēmums turpināja strādāt ar parādu piedziņas firmu SIA „Paus Konsults”. Ar 


parādniekiem strādā arī uzņēmuma darbinieki. Izveidots uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem 


115.7 tūkstošu EUR apmērā. Salīdzinot 2016. gadu ar 2015. gadu šaubīgo debitoru parāds 


palielinājies par 14.9 tūkstošiem EUR vai 15 %. Debitoru parāds uz 31.12.2016. sastāda 172.9 


tūkstoši EUR.  


 r kapiem uzmērīšana, meliorācija 


   Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 


 


   Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 


ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātus. 


 


   Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība  


 


   2017.gadā vadība paredz turpināt darbību visās iepriekš nosauktajās nozarēs, kā arī veikt iepriekš 


uzskaitītos Dobeles novada domes deleģētos pārvaldes uzdevumus.                


   Galveno uzmanību veltīt pakalpojumu sniegšanas kvalitātei, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai 


un resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai. 


   Lai nodrošinātu lielāku pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, šobrīd notiek darbs pie mājas 


lapas izveides. Mājas lapai būs ne tikai informējoša un izglītojoša nozīme, bet tiks dota iespēja 


iedzīvotājiem apskatīt un apmaksāt rēķinus, uzzināt savu izvešanas grafiku un izvesto atkritumu apjomu.  
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   Attīstoties dalītai atkritumu vākšanas sistēmai, ar katru gadu palielinās arī dalīti savākto atkritumu 


daudzums, līdz ar to ir plānots iegādāties jaudīgāku izlietotā iepakojuma presēšanas iekārtu. 


   Dobeles novada pagastu kapos tiks veikti labiekārtošanas un remontdarbi, lai sakārtotu esošo 


infrastruktūru. Bērzes pagastā Virkus kapos ir paredzēta grunts uzvešana un meliorācijas sistēmas 


ierīkošana, lai novadītu liekos ūdeņus novadgrāvī, un rast iespēju jaunu apbedījumu izveidei.   


     


   Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts, kā arī sagaidāmās 


nenoteiktības ietekme 


 


   2016. pārskata gada saimnieciskās darbības finanšu rezultāts ir peļņa 4640 EUR apmērā. Iegūtā peļņa 


liecina par to, ka iepriekšējos gados realizētā investīciju un saimnieciskā politika nodrošina uzņēmuma 


ekonomisko attīstību mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. 


 


   Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika  


 


   2016. pārskata gadā SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” saimnieciskās darbības finansējuma finanšu 


instrumenti ir nauda, pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem, kreditori, kas izriet tieši no 


saimnieciskās darbības. 


   Finanšu riski, kas saistīti ar uzņēmuma finanšu instrumentiem galvenokārt ir kredītrisks un likviditātes 


risks. 


   Sabiedrība pakļauta procentu likmju riskam, jo tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai tiek izmantots 


finanšu līzings no SIA SEB ( 2017. gadā 42034 EUR, ilgtermiņa līdz 2020. gadam 58349 EUR). 


   Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pasūtītāju parādiem. Kredītrisks tiek kontrolēts 


pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot nosacījumus katram klientam atsevišķi. 


Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumu, lai mazinātu neatgūstamo parādu daudzumu. 


Lielākā kredītriska koncentrācija ir uz SIA "Dobeles namsaimnieks” – 131.0 tūkstoši EUR. Tie ir 


daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju parādi par atkritumu izvešanu un asenizācijas pakalpojumiem. Kopējais 


debitoru parāds 172.9 tūkstoši EUR. 


   Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu.  


 


   Būtiski sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošie faktori 


  


 Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits palielinājies no 92 strādājošiem 2015. gadā uz 99 


darbiniekiem 2016. gadā. Tas galvenokārt saistīts ar darbinieku skaita palielināšanos Sētnieku 


nozarē, Kapu saimniecības nozarē un Zaļumsaimniecības nozarē vasaras sezonā. 


 


Peļņas izlietojums 


 


2016. gada peļņu 4640 EUR izlietot sabiedrības attīstībai. 


 


 


 


Valdes loceklis     _____________               Ivars Spole 


 


 


Dobele, 2017.gada 29. martā.      
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Finanšu pārskats 
1. Bilance 2016.gada 31.decembrī 


Nr. Aktīvs Piez. Nr. 31.12.2016. 31.12.2015. 


 Ilgtermiņa ieguldījumi    


I. Nemateriālie ieguldījumi:    


1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.  0 397 


 Nemateriālie ieguldījumi kopā: 1 0 397 


II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un 


bioloģiskie aktīvi): 


2 441356 388807 


1. Nekustamie īpašumi:  2036 4524 


 a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,  2036 4524 


2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.  347325 323984 


3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.  47591 58999 


4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 


izmaksas. 
 44404 1300 


 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  441356 389204 


 Apgrozāmie līdzekļi    


I. Krājumi:    


1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 3 15774 17734 


2. Avansa maksājumi par krājumiem. 4 1279 0 


 Krājumi kopā:  17053 17734 


II Debitori:    


1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 5 172936 163832 


2. Citi debitori. 6 82539 81378 


3. Nākamo periodu izmaksas. 7 2271 2895 


 Debitori kopā:  257746 248105 


III. Nauda. 8        157978        180752 


 Apgrozāmie līdzekļi kopā:  432777 446591 


 BILANCE:  874133 835795 


     


     


     


     


     


 Valdes loceklis                                                     Ivars Spole    
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Nr. Pasīvs Piez. Nr. 31.12.2016. 31.12.2015. 


 Pašu kapitāls:    


1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls). 9 349793 349793 


2. Pārējās rezerves. 10 73233 72340 


3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi. 11 211046 198091 


4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.  4640 12955 


 Pašu kapitāls kopā:  638712 633179 


 Kreditori:    


 Ilgtermiņa kreditori:    


1. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 12 58349 24962 


 Ilgtermiņa kreditori kopā:  58349 24962 


 Īstermiņa kreditori:    


1. Citi aizņēmumi.  42034 29242 


2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 13, 16 32347 33333 


3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 17 36825 36937 


4. Pārējie kreditori. 14, 18 30042 28060 


5. Nākamo periodu ieņēmumi. 15, 19 318 16721 


6. Uzkrātās saistības. 20 35506 33361 


 Īstermiņa kreditori kopā:         177072        177654 


 Kreditori kopā:  235421 202616 


 BILANCE:  874133 835795 


 


 


 
Valdes loceklis                                                     Ivars Spole 


 


 


 


 


2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 


par 2016.gadu 
Nr. 


p.k 


RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS Piezīmes 


numurs 
2016. 2015. 


1. Neto apgrozījums 21 884750 805439 


 b) no citiem pamatdarbības veidiem.  884750 805439 


2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 


sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. 
22 251991 212117 


3. Bruto peļņa vai zaudējumi   632759 593322 


4. Pārdošanas izmaksas. 23 518189 464328 


5. Administrācijas izmaksas. 24 126165 123006 


6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 25 644524 589597 


7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 26 623210 584164 


8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  2517 1787 


 b) citām personām. 27 2517 1787 


9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  7202 9634 


10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.  2562 2670 


11. Atliktais UIN  0 5991 


12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  4640 12955 


 


 


 


 
Valdes loceklis                                                     Ivars Spole 
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3. Pielikums 2016.gada finanšu pārskatam 


 
3.1. Vispārīgā informācija par sabiedrību 


1. Uzņēmuma pilns nosaukums SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 


2. Uzņēmuma juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu  


3. Reģistrācijas Nr., vieta un datums 45103000466, Rīgā, 13.08.1998. 


4. Nodokļa maksātāja numurs LV45103000466 


5. Adrese (juridiskā un faktiskā) Spodrības iela 2, Dobelē, LV-3701 


6. Tālrunis, fakss, e-pasts 63781275, 63707129 


7. Pamatdarbības NACE2 kods un veids 3811– sauso sadzīves atkritumu savākšana un 


pārvadāšana 


3900- sanitārija u.c. atkritumu savākšana 


9603- apbedīšana un ar to saistītā darbība 


8. Valde (vārds, uzvārds) 


 


Ivars Spole 


9. Grāmatveža vārds, uzvārds vai 


ārpakalpojumu uzņēmuma nosaukums 


 


Laila Kobzare 


10. Dalībnieku pilns vārds vai nosaukums, 


rezidences valsts,  daļu  skaits un īpatsvars 


% 


 


Dobeles novada pašvaldībai 100% 


pamatkapitāls 349793 kapitāla da;las, ar 


nominālvērtību 1 EUR 


11. Bankas iestādes nosaukums, norēķinu 


konta numurs, valūtas veids 


AS SEB banka LV15UNLA0006000508708 


AS Swedbank  LV45HABA0551027658272 


12. Pārskata gads 01.01.2016. – 31.12.2016. 


13. Iepriekšējais periods 01.01.2015. – 31.12.2015. 


14. Ziņas par saistītiem uzņēmumiem un 


ar uzņēmumu saistītām personām 


Dobeles novada pašvaldība 


15. Revidenta vārds, uzvārds, sertifikāta 


numurs, adrese 


Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA 


„DZ Birojs”, reģ. Nr.40003541217, licence 


Nr.108. Zvērināta revidente A.Jesemčika, 


sertifikāts Nr.125. 


16. Gada pārskata plānotais 


apstiprināšanas datums 


29.03.2017 


17. Vadības lēmums saskaņā ar pārskata 


gada finanšu rezultātu. 


Atstāt peļņu nesadalītu līdz atsevišķa lēmuma 


pieņemšanai. 


 


18. Strādājošo vidējais skaits pa 


kategorijām 


Valdes locekļi - 1 


Pārējie darbinieki - 98 
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3.2. Uzskaites un novērtēšanas metodes – vispārīgie principi 
3.2.1. Pārskata sagatavošanas pamats 


Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada 


pārskatu likuma, 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.775  "Gada pārskatu un konsolidēto gada 


pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" prasībām. 


Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas). 


Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammas "HORIZON" palīdzību.  


 


3.2.2. Pielietotie grāmatvedības principi 
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), 


saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 


Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 


1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 


2) izmantotas tādas pašas grāmatvedības politikas un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas 


iepriekšējā pārskata gadā. 


3) finanšu pārskatā posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievēroti šādi 


nosacījumi: 


a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūta peļņa, 


b) ņemti vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata 


gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad 


gada pārskats ir parakstīts, 


c) aprēķinātas un ņemtas vērā visi aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no 


tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 


4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, 


proti, ieņēmumi un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai 


izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai 


rēķina saņemšanas datuma; 


5) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 


6) pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītas summas (sākuma atlikumi), kas 


atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu 


atlikumi); 


7) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 


8) izņemot peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" un 


"Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas", citas jebkādas ieskaites starp bilances aktīva un pasīva 


posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem nav veiktas; 


9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko 


darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 


10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti 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. 


 


3.2.3. Pārskata periods 


 
No  01.01.2016.   līdz  31.12.2016. 


Iepriekšējais periods  


No  01.01.2015.   līdz  31.12.2015. 


 


3.2.4. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas valūtā - euro (EUR).  


 


 



http://likumi.lv/ta/id/147385-konsolideto-gada-parskatu-likums

http://likumi.lv/ta/id/147385-konsolideto-gada-parskatu-likums
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3.2.5. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
Ilgtermiņa ieguldījumi ir līdzekļi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā 
pārskata gada beigām) vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. 


 


3.2.6. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi  
I. Nemateriālie ieguldījumi — bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst abiem šādiem 


klasifikācijas kritērijiem: 


a) tās iespējams nošķirt vai atdalīt no sabiedrības un pārdot, nodot, licencēt, iznomāt vai apmainīt 


(individuāli vai kopā ar citu saistību vai aktīvu) vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām neatkarīgi 


no tā, vai šās tiesības ir nododamas vai nošķiramas no sabiedrības vai no citām tiesībām un pienākumiem, 


b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti 


saimnieciskie labumi. 


Nemateriālo ieguldījumu inventarizācija veikta  25.01.2017. 
             


Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti nemateriālie ieguldījumi, kuriem jāveic vērtības 


samazināšanas procedūru. Lietderīgas lietošanas laiks nebija mainīts. 


II. Pamatlīdzekļi — kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šādiem 


klasifikācijas kritērijiem: 


a) tās sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču 


ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes 


vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības 


pamatdarbībai, būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai), 


b) tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti 


saimnieciskie labumi, 


c) tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai, 


d) to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls. 


Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sakot no 100 EUR. 


Vērtības samazinājuma korekcijas — korekcijas, kuras veic, lai norādītu aktīvu vērtības samazinājumu 


bilances datumā, neatkarīgi no tā, vai šīs vērtības samazinājums ir vai nav galīgs. Ar vērtības 


samazinājuma korekcijām saprot arī pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo 


ieguldījumu ikgadējo vērtības norakstīšanu. 


Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti 


pēc atlikušās vērtības, atskaitot no iegādes vērtības nolietojumu (un vērtības samazinājumu, ja tādā ir). 


Saimnieciskas darbības vajadzībām sabiedrība lieto pamatlīdzekļus un nemateriālus ieguldījumus ar 


nulles atlikusi vērtību. Šo aktīvu iegādes vērtība ir EUR 541840. 


. 


Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. 


Pamatlīdzekļu kategorijas  
Derīgas lietošanas laiks gados, 


amortizācijas norma 
1. Nekustamie īpašumi:  


a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves, 10% 


2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 20% 


3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 20% 


 


Vērtības samazinājuma korekcijas 


Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to bilances vērtību, un 


sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai 


vērtībai. 


Vērtības samazinājuma korekcijas sastāv no ikgadējas nolietojuma un no aktīvu vērtības 


samazināšanas. 


Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība nekavējoties tiek norakstīta līdz tā atgūstāmajai vērtībai, ja tā 


uzskaites vērtība ir lielāka par aplēsto atgūstāmo vērtību. 


Nolietojums tika aprēķināts no nākama mēneša 1.datuma. 


Pamatlīdzekļu inventarizācija veikta  25.01.2017. 
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Inventarizācijas rezultātā nav konstatēti pamatlīdzekļi, kuriem notiek vērtības samazināšana vairāk, 


nekā no ikgadējas nolietojuma. 


Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, nolietojamās vērtības un lietderīgās lietošanas termiņi tiek pārskatīti 


un, ja nepieciešams, koriģēti. Pamatlīdzekļu lietderīgas lietošanas laiks taksācijas gadā nebija mainīts. 


Pamatlīdzekļu pašreizējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu 


aprēķinā, kurā tās ir radušās. 


Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no 


aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. 


Neto 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. 


Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu 


izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas 


tiešās izmaksas. Nepabeigtai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav 


pabeigti un nodoti ekspluatācijā. Nepabeigtas celtniecības izmaksas bija inventarizētas kopā ar visiem 


pamatlīdzekļiem 24.01.2017. 


 


Pamatlīdzekļu grupas, kas novērtētas pēc izmaksu metodes: 
1. Nekustamie īpašumi: 


a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves, 


2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 


3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 


 


3.2.7.  Krājumu novērtēšana 
Krājumu izlietojums tika veikts pēc FIFO metodes. Pārskata gadā jebkādu būtisko izmaiņu krājumu 


uzskaitei pieņemtajā grāmatvedības politikā nebija. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā  


25.01.2017. 


 


3.2.8. Debitoru parādi un uzkrātie ieņēmumi 
Debitoru parādi 


Debitoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 


sabiedrības grāmatvedības reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem debitoriem, veicot savstarpējo 


atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos debitoru parādu atlikumus bilancē tika norādīts 


atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. Debitoru parādi ir reāli. Sabiedrības politika sakarā ar 


debitoru parādu atzīšanu par šaubīgiem vai bezcerīgiem ir tāda: 


 debitoru parādi, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts, un uz bilances datumu tas ir 6 mēneši vai 


vairāk, debitors nav likvidēts, tam nav uzsākta bankrota procedūra un sabiedrības vadībai ir 


pierādījumi par to ka šīs parāds būs samaksāts – tādi parādi tika atzīti par šaubīgiem un tiem 


izveidoti uzkrājumi 100% apmērā; 


 tādi debitoru parādi, kas attiecas uz likvidētām sabiedrībām, tika atzīti par bezcerīgiem un 


norakstīti vai no uzkrājumiem, vai pa taisno izmaksās peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 


 2016.gadā šaubīgo debitoru parādu uzkrājums palielinājās sakarā ar kavēto parādu palielinājumu. 


 


3.2.9. Nākamo periodu izmaksas 
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, norādīti 


bilances postenī "Nākamo periodu izmaksas". 


 


3.2.10. Uzkrājumi 
 


Uzkrājumi atvaļinājumiem 


Pēc "Gada pārskata un konsolidēta gada pārskata likuma” stāšanas spēkā sabiedrība izpildīja MK 


Noteikumu Nr. 775 164.punkta prasības un aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā 


uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām pārnesa uz bilances posteni "Uzkrātās saistības". 
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3.2.11. Kreditoru parādi 
Kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 


sabiedrības grāmatvedības reģistros un tie ir saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo 


atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos kreditoru parādu atlikumi bilancē tika norādīti 


atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. 


 


3.2.12. Finanšu un operatīva noma 
Nomas klasifikācija veikta nomas uzsākšanas datumā un par pamatu paņemta darījumu būtība, bet 


nevis tikai nomas līguma juridiskā forma. Nomas klasifikācija pamatojas uz iznomātā aktīva īpašuma 


tiesībām raksturīgo risku un atlīdzības sadalījumu starp iznomātāju un nomnieku. Riski ietver aktīva 


iespējamās dīkstāves vai tehnoloģiskās novecošanās radītus zaudējumus un iespēju, ka mainīto 


saimniecisko apstākļu ietekmes rezultātā samazināsies aktīva ražīgums vai lietošanas intensitāte. 


 


Finanšu noma 


Sabiedrībai ir Finanšu nomas līgumi, kas atbilst vismaz vienam no Ministru kabineta noteikumu Nr. 


775 noteiktām klasifikācijas kritērijam: 


1. nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām; 


2. nomas termiņš ietver būtiski lielāko daļu no aktīva lietderīgās lietošanas laika pat tad, ja īpašuma 


tiesības netiek nodotas; 


3. iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, ir tiesīgs lietot tikai nomnieks. 


 


3.2.13. Nākamo periodu ieņēmumi 
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo pārskata gadu vai tālākiem 


pārskata gadiem, norāda bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi".  


 


3.2.14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis un Atliktā nodokļa aktīvs vai saistības 
Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 


pamatojoties uz Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām.  


Pēc „Gada pārskata un konsolidēta gada pārskata likuma” stāšanas spēkā sabiedrība pārtrauc atzīt 


Atlikto nodokli un noraksta atlikumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no 


atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām". 
 


3.2.15. Uzkrātās saistības 
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un 


darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma 


vai uzņēmuma līguma nosacījumiem vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai 


paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šās saistību summas aprēķina, pamatojoties uz 


attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem 


dokumentiem. 


Sakarā ar jauna "Gada pārskata un konsolidēta gada pārskata likuma" stāšanas spēkā, aplēstās saistību 


summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām tika 


pārklasificēti no posteni "Uzkrājumi" uz bilances posteni "Uzkrātās saistības". 


Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu 


par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma 


dienas skaitu.  


 


3.2.16. Ieņēmumu atzīšanas principi un neto apgrozījums 
Ieņēmumos iekļauti sabiedrības parastajā darbībā gūtie saimnieciskie labumi, kuri tā pat saņemti vai 


būs saņemti un kuru rezultātā palielinājās vai palielināsies sabiedrības pašu kapitāls bilancē, izņemot 


gadījumus, kad pašu kapitāls palielinājās sakarā ar akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām 


pamatkapitālā. 


Par sabiedrības parasto darbību uzskata visas darbības, kuras sabiedrība veic savas saimnieciskās 


darbības ietvaros, kā arī tādas darbības, kuras sekmē sabiedrības saimniecisko darbību vai ir radušās 


saistībā ar šādām darbībām, vai tieši izriet no tām. 
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Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 


iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums".  


Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no 


kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodokli un 


citus nodokļus, kas tieši saistīti ar apgrozījumu. 


Ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un 


rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi. 


Postenī "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" norāda dažādus citus ieņēmumus, kas nav norādīti 


postenī "Neto apgrozījums" vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās 


darbības rezultātā vai izriet no tās. 


Ieņēmumus no sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, 


autoratlīdzību vai dividendes, uzskaita, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi: 


1. sabiedrība spēj ticami novērtēt ieņēmumu summu; 


2. ir ticams, ka sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus. 


Ieņēmumus no procentiem, autoratlīdzības vai dividendēm uzskaita, piemērojot šādas metodes: 


1. procentus uzskaita, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīvu faktisko 


ienesīgumu; 


2. autoratlīdzības uzskaita pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar katra konkrētā līguma būtību; 


3. ieņēmumus no dividendēm uzskaita, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu 


saņemšanu. Tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēm 


izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividenžu summa. 


 


3.2.17. Izdevumu atzīšanas principi 
Lielāka daļa no izdevumiem uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, daļa no izdevumiem bija 


kapitalizēta, jo tie bija saistīti ar ilgtermiņa ieguldījumiem, ar krājumiem, vai uzrādīti nākamo periodu 


izdevumos, jo attiecas uz nākamiem periodiem. Izdevumi uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai ir 


kapitalizēti neatkarīgi no šo izdevumu apmaksas. Pārdošanas darījumos izdevumi ir saistīti ar 


ieņēmumiem un norakstās peļņas vai zaudējumu aprēķinā tad, kad tika atzīti ieņēmumi. Pārējie izdevumi 


iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tāpēc ka tie ir saistīti ar taksācijas periodu. Procentu izdevumi nav 


kapitalizēti. Soda un kavējuma nauda uzrādīta pēc uzkrāšanas principa. 
 


3.2.18. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa  
Sabiedrība izmanto grāmatvedības aplēses uzskaitē un gada pārskata sastādīšanai. Tie ir - 


pamatlīdzekļu nolietojums, uzkrājumi, kā aktīvu vērtības samazināšanai, tā arī izdevumu, kas saistīti ar 


pārskata gadu, atzīšanai, uzkrāto ieņēmumi atzīšanai.   


2016.gada aplēšu maiņas nebija.  


 


3.2.19. Posteņu pārklasifikācija 
Sakarā ar jauna "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" stāšanas spēka, sabiedrība 


piemēro jaunas prasības un: 


1. pārtrauc atzīt nekustama īpašuma nodokļa izmaksas pelņas vai zaudējumu aprēķina postenī 


"Pārējie nodokli" un pārklasificē šās izmaksas uz posteni "Pārējās saimnieciskas darbības 


izmaksas"; 


2. pārklasificē uzkrājumus atvaļinājumiem uz posteņi "Uzkratās saistības",  


 
 2015.gada pārskata 


dati pirms posteņu 


pārklasifikācijas 


Izmaiņas 2015.gada pārskata 


dati pēc posteņu 


pārklasifikācijas 


Bilances posteņi    


Uzkrājums atvaļinājuma rezervei 31800 (31800) 0 


Uzkrātās saistības 1561 31800 33361 


Kopā 33361 0 33361 


Peļņas vai zaudējumu posteņi    


Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 582165 1999 584164 


Pārējie nodokļi 1999 (1999) 0 


Kopā 584164 0 584164 
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3.2.20. Kļūdu labojums, grāmatvedības politikas maiņa 
Sabiedrība finanšu pārskata pielikumā sniedz šādu informāciju par konstatētajām iepriekšējo gadu 


būtiskām kļūdām un to labojumiem: 


1. kļūdas būtība (piemēram, matemātiska kļūda, grāmatvedības politikas kļūda, neuzmanības kļūda, 


kļūdaina faktu interpretācija, krāpšanas gadījums); 


2. ar kļūdas labojumu saistīto korekciju summas, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl 


tās iespējams noteikt (tai skaitā kļūdas labojuma ietekme uz peļņu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa, 


uzņēmumu ienākuma nodokli un peļņu); 


3. ja kļūdas ietekmes noteikšana uz kāda konkrēta iepriekšējā gada finanšu pārskata rādītājiem nav 


iespējama – sniedzama informācija par apstākļiem, kas izraisījuši šo situāciju, un datums, sākot ar kuru 


veikta kļūdas kopējās ietekmes aprēķināšana. 


 


Sakarā ar jauna "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" stāšanas spēka, sabiedrība pārtrauc 


atzīt atliktā nodokļa saistības un veic iepriekšēja gada pārskata beigu atlikumu korekcijas lai saglabātu 


salīdzināšanas iespējas.  


 
 2015.gada pārskata 


dati pirms 


grāmatvedības 


politikas maiņas 


(kļūdu labojumiem) 


Izmaiņas 2015.gada 


pārskata dati pēc 


grāmatvedības 


politikas maiņas 


(kļūdu 


labojumiem) 


Bilances posteņi    


Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 6964 5991 12955 


Atliktā nodokļa saistības 5991 (5991) 0 


Kopā 12955 0 12955 


Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi    


Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 6964 5991 12955 


Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu 


vai saistību atlikumu izmaiņām 


5991 (5991) 0 


Kopā 12955 0 12955 


 


3.2.21. Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma, kuri nav iekļauti 


bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav 


bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu 


jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 
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3.3. Bilances posteņu atšifrējums 
Piezīme Nr. 1 Nemateriālie ieguldījumi 


 
Koncesijas, patenti, licences, 


preču zīmes un tamlīdzīgas 


tiesības 


Nemateriālie ieguldījumi 


kopā 


Iegādes vai pārvērtētā 


vērtība 01.01.2015. 
10495 10495 


Iegādes vai pārvērtētā 


vērtība 31.12.2015. 
10495 10495 


Nolietojums 2015.gads   


Uzkrātais nolietojums 


01.01.2015. 
9235 9235 


Aprēķināts pārskata gadā   863 863 


Uzkrātais nolietojums 


31.12.2015. 
10098 10098 


Bilances vērtība 


01.01.2015. 
1260 1260 


Bilances vērtība 


31.12.2015. 
397 397 


Iegādes vai pārvērtētā 


vērtība 01.01.2016. 
10495 10495 


Iegādes vai pārvērtētā 


vērtība 31.12.2016. 
10495 10495 


Nolietojums 2016.gads   


Uzkrātais nolietojums 


01.01.2016. 
10098 10098 


Aprēķināts pārskata gadā   397 397 


Uzkrātais nolietojums 


31.12.2016. 
10495  


Bilances vērtība 


01.01.2016. 
397 397 


Bilances vērtība 


31.12.2016. 
0 0 


 


Piezīme Nr. 2 Pamatlīdzekļi 


Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2015. gadu un 2016.gadu 
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Iegādes vai pārvērtētā vērtība 2015.gadā       


Iegādes vai pārvērtētā vērtība 


01.01.2015. 
130889 947839 179599 0 2890 1261217 


Iegādāts pārskata gadā  57717 32623 1300  91640 


Pārklasificēts  2890   -2890 0 


Izslēgts pārskata gadā  15156 4256   19413 


Iegādes vai pārvērtētā vērtība 


31.12.2015. 
130889 993290 207966 1300 0 1333445 


Nolietojums 2015.gadā       


Uzkrātais nolietojums 01.01.2015. 121170 610302 131468   862940 
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Aprēķināts pārskata gadā 5195 74053 21734   100982 


Izslēgts pārskata gadā  15049 4235   19284 


Pārvērtēts pārskata gadā       


Uzkrātais nolietojums 31.12.2015. 126365 669306 148967   944638 


Bilances vērtība 01.01.2015. 9719 337537 48131 0 2890 398277 


Bilances vērtība 31.12.2015. 4524 323984 58999 1300 0 388807 


Iegādes vai pārvērtētā vērtība 2016.gadā       


Iegādes vai pārvērtētā vērtība 01.01.2016. 130889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
993290 


207966 1300  1333445 


Iegādāts pārskata gadā  119583 12257 43104  174944 


Pārklasificēts  1390    1390 


Izslēgts pārskata gadā  111051 7406   118457 


Iegādes vai pārvērtētā vērtība 31.12.2016. 130889 1003212 212817 44404  1391322 


Nolietojums 2016.gadā       


Uzkrātais nolietojums 01.01.2016. 126365 
 


669306 148967   944638 


Aprēķināts pārskata gadā 2488 
96334 


23665   122487 


Izslēgts pārskata gadā  
  


109753 
7406   


117159 


 


Uzkrātais nolietojums 31.12.2016. 128853 
655887 


165226   949966 


Bilances vērtība 01.01.2016. 4524 
323984 


58999 1300  388807 


Bilances vērtība 31.12.2016. 2036 
 


347325 
47591 44404  441356 


 


Nekustamais īpašuma, kas pieder sabiedrībai, sastāv no: 
Nr. 


p/k/ 
Nosaukums Adrese Kadastra Nr. 


Kadastrālā 


vērtība 


1 Ēkas Spodrības iela 2 
Spodrības iela 2 , 


Dobele,Dobeles nov. 
46010097301 79930 


 


Sabiedrības īpašumā nav zeme. 


Zeme uz kuras atrodas ēka tiek iznomāta no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas. 


Iznomātās zemes platība 1.91 ha. 


 


Sabiedrības īpašumā ir pamatlīdzekļi, kuri tika iegādāti uz finanšu līzinga pamata. 


 Šo objektu bilances vērtība 31.12.2016. ir  EUR 174833. 
 


Piezīme Nr. 3 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 
Izejvielas, pamatmateriālu un palīgmateriālu veidi 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Saimniecības materiāli 3117 3307 


Degviela 1740 1704 


Kurināmais 1521 0 


Mazvērtīgais inventātārs 8825 12349 


Preces pārdošanai 571 374 


Kopā: 15774 17734 


 


Piezīme Nr. 4 Avansa maksājumi par krājumiem 
Avansa maksājumi par precēm 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Par materiāliem (par žoga sietu) 1279 0 


Kopā: 1279 0 
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Piezīme Nr. 5 Pircēju un pasūtītāju parādi 


 
31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā, t.sk.: 172936 163832 


- Latvijas pircēju  parādi, darījumi ar PVN 21 % 288681 264713 


Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (115745) (100881) 


Kopā: 172936 163832 


 


Atlikums kontā "Uzkrājumi šaubīgiem parādiem" uz 31.12.2014. 70091 


Uzkrājumu summas palielinājums par 2015.gada šaubīgu debitoru parādu 32534 


Uzkrājumu summas samazinājums par 2015.gada norakstītie bezcerīgiem parādiem, 


kuriem bija iepriekš izveidoti uzkrājumi 


0 


Uzkrājumu summas samazinājums 2015.gadā sakarā ar debitoru pāradu apmaksāšanu un 


uzkrājumu pārveidošanu par ienākumu 


1744 


Bezcerīgo debitoru pāradu summas norakstīšana 2015.gadā  no uzkrājumu rēķina 0 


Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz 31.12.2015. 100881 
 


 


Atlikums kontā "Uzkrājumi šaubīgiem parādiem" uz 31.12.2015. 100881 


Uzkrājumu summas palielinājums par 2016.gada šaubīgu debitoru parādu 18543 


Uzkrājumu summas samazinājums par 2016.gada norakstītie bezcerīgiem parādiem, 


kuriem bija iepriekš izveidoti uzkrājumi 


320 


Uzkrājumu summas samazinājums 2016.gadā sakarā ar debitoru pāradu apmaksāšanu un 


uzkrājumu pārveidošanu par ienākumu 


3359 


Bezcerīgo debitoru pāradu summas norakstīšana 2016.gadā no uzkrājumu rēķina 0 


Atlikums kontā "Uzkrājumi nedrošiem parādiem" uz 31.12.2016. 115745 


 


Debitoru parādu sadalījums pa 


valūtām: 


31.12.2016. 31.12.2015. 


Valūtā EUR Valūtā EUR 


EUR  172936  163832 


Kopā  172936  163832 
 


2016.gadā bija norakstīti bezcerīgie debitoru paradi EUR 18543 apmērā, kuriem iepriekš nebija izveidoti 


uzkrājumi. 


Sabiedrība noslēgusi līgumu ar SIA PAUS KONSULTS par parādu piedziņu. 


2016.gadā firmas SIA PAUS KONSULTS atgūtie parādi EUR 2728. 


 


Piezīme Nr.  6 Citi debitori 
 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Nesamaksātājs piegādātājiem PVN 392 271 


Norēķini par DAV un lielgabatīta preču savākšanu decembrī 7699 6777 


Dobeles novada pašvaldības lēmums par mantisko ieguldījumu  


NĪN Grantiņi 30.07.2015.  


72339 72339 


UIN pārmaksa 2109 1991 


Kopā: 82539 81378 


 


Piezīme Nr. 7 Nākamo periodu izmaksas 
 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Laikrakstu abonēšana 282 0 


Automašīnu apdrošināšana 2017.gadam 1638 2895 


Programmas licenze 2017.gadam 351 0 


Kopā 2271 2895 
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Piezīme Nr. 8 Nauda 
 31.12.2016. 


EUR 


31.12.2015. 


EUR 


Kase 54 3 


Kases aparātā 20 20 


Swedbank kontā 50433 18849 


SEB bank kontā 107471 161871 


Kases termināls 0 9 


Kopā 157978 180752 


 


Sabiedrības aktīvi nav apgrūtināti vai ieķīlāti. 


 


Piezīme Nr. 9 Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 
 Daļas 


 Daļu skaits Nomināla 


vērtība  


Uz 31.12.2015. kopā kapitāla daļas 349793 1 EUR 


Palielinājums 2016.gadā 0  


Samazinājums 2016.gadā 0  


Uz 31.12.2016. kopā kapitāla daļas 349793 1 EUR 


 


Piezīme Nr. 10 Rezerves 


 
Rezerves pašu 


akcijām vai daļām 
Kopā 


Atlikums uz 31.12.2015. 72340 72340 


Pieaugums saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības pieņemšanas –


nodošanas aktu 10.02.2016. 
893 893 


Atlikums uz 31.12.2016. 73233 73233 


 


Piezīme Nr. 11 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 
Saskaņā ar dalībnieku (akcionāru) sapulču lēmumiem iepriekšējo gadu peļņa atstāta nesadalīta sabiedrības 


attīstībai, sabiedrības materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. 


 


Piezīme Nr. 12 


Citi aizņēmumi (ilgtermiņa un īstermiņa) 


 
31.12.2016. 31.12.2015. 


EUR EUR 


Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne 


vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām 
58349 24962 


Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu 42034 29242 


Kopā citi aizņēmumi: 100383 54204 


 


 


Līguma datums un 


Nr., kreditors 


Kredīta 


mērķis 


Kredīta summa 


(valūta vai 


EUR) 


Kredīta 


likme, 


% 


Atmaksāšanas 


termiņš 


Parādu summa 


uz 31.12.2016. 


LK14232 


28.10.2014. 


SIA SEB līzings 


a/m Scania 161656 EUR 2.582 25.10.2017 24962 


PLDO16014 


18.03.2016.SIA SEB 


līzings 


a/m VOLVO 


FM 42R 
137940 EUR 2.33 25.03.2021 75421 


    Kopā 100383 


 


2016.gadā aprēķinātie procenti EUR 2517. Tie iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā (piezīme Nr. 27). 
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Piezīme Nr. 13 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (ilgtermiņa un īstermiņa) 
 31.12.2016., EUR 31.12.2015., 


EUR 


Parādi Latvijas piegādātājiem (darījumi ar PVN standartlikmi) 32347 33333 


Kopā 32347 33333 


 


 


 
31.12.2016. 31.12.2015. 


EUR EUR 


Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem i, kuru maksāšanas 


termiņš iestājas ne vēlāk par gadu 
32347 33333 


Kopā īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem: 32347 33333 


Kopā parādi 32347 33333 


 


Piezīme Nr. 14 Pārējie kreditori (ilgtermiņa un īstermiņa) 


 
31.12.2016. 31.12.2015. 


EUR EUR 


Parādi, kuru maksāšanas termiņš iestājas ne vēlāk par gadu 30042 28060 


Kopā īstermiņa pārējie kreditori: 30042 28060 


Kopā parādi 30042 28060 


 


Piezīme Nr. 15 Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa un īstermiņa) 
 31.12.2016., EUR 31.12.2015., 


EUR 


Atlikums uz 01.01. 16721 14278 


Pārskata gada izmaiņas:   


- palielinājums                     598942 583184 


- samazinājums 615345 580741 


Atlikums uz 31.12. 318 16721 


 


 


 
31.12.2016. 31.12.2015. 


EUR EUR 


Nākamo periodu ieņēmumi, kas norakstāmi ieņēmumos ne vēlāk 


par gadu 
318 16721 


Kopā īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi: 318 16721 


Nākamo periodu ieņēmumi kopā: 318 16721 


 


Piezīme Nr. 16 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa) 
 31.12.2016., EUR 31.12.2015., 


EUR 


Parādi Latvijas piegādātājiem (darījumi ar PVN standartlikmi) 32347 33333 


Kopā: 32347 33333 


 
 


Piezīme Nr. 17 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (īstermiņa) 


Nodokļa 


veids 


Atlikums 


uz 31.12.2015. 
Aprēķināts 


taksācijas 


periodā 


Samaksāts 


taksācijas 


periodā 


Atlikums 


uz 31.12.2016. 


Pārmaksa Parāds Pārmaksa Parāds 


PVN 0 5168 84315 84412 0 5071 


UIN 1991 0 2562 2680 2109 0 


IIN 0 10597 113394 113470 0 10521 


VSAO 0 21102 242406 242351 0 21157 


Riska nodeva 0 33 442 440 0 35 


Dabas resursu 


nodoklis 
0 37 41 37 0 41 


Kopā 1991 36937 443160 443390 2109 36825 
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Piezīme Nr. 18 Pārējie kreditori (īstermiņa) 
 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Norēķini par darba algu 30042 28060 


Kopā 30042 28060 


 


Piezīme Nr. 19 Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa) 
 31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Dobeles novada pašvaldības dotācijas 318 16721 


Kopā 318 16721 


 


Piezīme Nr. 20 Uzkrātās saistības (īstermiņa) 


 
31.12.2016., 


EUR 


31.12.2015., 


EUR 


Pakalpojumi 2273 1561 


Uzkrājumi atvaļinājumiem 33233 31800 


Kopā 35506 33361 


 


3.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums 
 


Piezīme Nr. 21 Neto apgrozījums 
Darbības veidi 2016., EUR 2015., EUR 


Neto apgrozījums no pamatdarbības darbības 884750  805439 


Kopā 884750 805439 


 


Piezīme Nr. 22 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 


pakalpojumu iegādes izmaksas 
 2016., EUR 2015., EUR 


Materiālu izmaksas (materiāli, preču iepirkšanas un pakalpojumu 


pašizmaksa) 
238483 198933 


Pārējās ārējās izmaksas 13467 13147 


Dabas resursu nodoklis 41 37 


Kopā 251991 212117 


 


Piezīme Nr. 23 Pārdošanas izmaksas 
 2016., EUR 2015., EUR 


Transporta izdevumi preces piegādei 38907 36107 


Personāla izmaksas (darba alga strādniekiem) 282534 262108 


Sociālais nodoklis par strādniekiem 63501 57800 


P/L nolietojums 122884 100981 


Nomas maksa par telpām, instrumentiem 2381 2715 


Komunālie pakalpojumi 7213 3868 


Riska nodeva 442 416 


Pārējie (tekošais ēkas remonts, saimnieciskie izdevumi) 327 333 


Kopā 518189 464328 


 


Piezīme Nr. 24 Administrācijas izmaksas 
 2016., EUR 2015., EUR 


Sakaru izdevumi 660 638 


Kantora izdevumi 4063 3054 


Gada pārskata revīzijas izdevumi 1500 1400                                  


Bankas pakalpojumi 403 580 


Transporta izdevumi 5534 4838 


Darba alga 89745 86846 


Sociālie maksājumi 20834 20263 
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Citas administrācijas izmaksas  3032 4960 


Administrācijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi 394 427 


Kopā 126165 123006 


 


Piezīme Nr. 25 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 


 
Ieņēmumi, 


EUR 


2016. 


Ieņēmumi, 


EUR 


2015. 


Dotācijas Dobeles novada pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai t.sk 615345 580741 


                                                                           Pilsētas teritorijas kopšanai 233968 225097 


Zaļumsaimniecībai 121601 106736 


Klaiņojošo dzīvnieku apsaimn. 8166 9976 


Kapu saimniecībai 159493 140484 


Sabiedriskās tualetes uzturēšanai 10603 23262 


Lielgabarīta atkritumu vākšanai 31940 28613 


Dalītai atkritumu vākšanai 49574 46573 


Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parādu iemaksām 3359 1744 


Atlīdzība no apdrošināšanas gadījuma 390 614 


Saņemtā soda nauda 0 10 


Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas 3753 0 


Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 21677 6488 


Kopā 644524 589597 


 


Pārskata gadā un iepriekšējos gados sabiedrībai nebija saņemti ziedojumi un dāvinājumi. 


 


Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas: 
Ilgtermiņa 


ieguldījumu 


objekta 


nosaukums 


Bilances vērtība 


izslēgšanas brīdī 


Atsavināšanas 


ieņēmumi 


Atsavināšanas 


izdevumi 


Bruto ieņēmumi 


vai izdevumi 


Peļņa vai 


zaudējumi no 


objekta 


atsavināšanas 


Traktors T25 0.00 2231.00 0.00 2231.00 2231.00 


A/m VW 


TRANSPORTER 
1298.00 744.00 1298.00 744.00 -554.00 


A/m VOLVO FE 0.00 20000.00 0.00 20000.00 20000.00 


Kopā 1298.00 22975.00  22975.00 21677.00 


 


Piezīme Nr. 26 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 


 
Izdevumi, EUR 


2016. 


Izdevumi, 


EUR 


2015. 


Izdevumi Dobeles novada pašvaldības dotētajās nozarēs t.sk. 615345 580741 


Alga dotējas nozarēs 333147 311778 


VSAOI dotētajās nozarēs 78406 73335 


Materiālu izmaksas dotētajās nozarēs 22803 29408 


Paskalpojumi dotētajās nozarēs 153596 150387 


Energoresursi dotētajās nozarēs 1373 1193 


Ārpakalpojumi dotētajās nozarēs 26020 14640 


Norakstītie bezcerīgie parādi 0 372   


Sodi 1 7 


Nekustama īpašuma nodoklis 1199 1199 


Polises (veselības apdrošināšanas karte) 6364 0 


Citi 301 1845 


Kopā 623210 584164 
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Piezīme Nr. 27 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: 
b) citām personām 


Apraksts 2016., EUR 2015., EUR 


Finanšu līzinga procentu maksājumi  SIA SEB līzings 2517 1787 


Kopā 2517 1787 


 


3.5. Pārējā informācija 
3.5.1. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits un personāla izmaksas 


 2016. 2015. 


Vidējais nodarbināto personu skaits 99 92 


Vadības atalgojums: 


Atlīdzība par darbu 23313 19511 


Personāla izmaksas: 


Atlīdzība par darbu  682113 641221 


VSAOI 162741 151398 


Riska nodeva 442 416 


Atlīdzība par darbu kopā, t.sk.: 868609 812546 


- postenī "Pārdošanas izmaksas" 346477 320324 
- postenī "Administrācijas izmaksas" 110579 107109 


-pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 411553 385113 


 


3.5.2.Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās 


saistības (kopsumma): 
Sabiedrība galvojumus vai garantijas neizsniedza. 


 


2.5.3. Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbā. 
Tādu līgumu sabiedrībai nav. 


 


 


Vadības paziņojums 


SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" ir maza sabiedrība saskaņā ar Gada pārskatu un 


konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta noteikumiem.  Gada pārskats ir viens dokuments, kas 


sastāv no Vadības ziņojuma un Finanšu pārskata. Finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai 


zaudējumu aprēķina un pielikuma.  
  


 
Uzņēmuma finanšu pārskatu 17 lpp. (no 6 līdz 22) parakstīja:  


 


Valdes loceklis    


 


___________________/ Ivars Spole 


 


 


Grāmatvedis  
 


__________________ /  Laila Kobzare 


 


 


2017. gada 29.marts 


 



http://likumi.lv/ta/id/147385-konsolideto-gada-parskatu-likums








