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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Sabiedrības nosaukums

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 41503029988 Daugavpils,Ģimnāzijas iela 28-2 , LV-5401

Juridiskā adrese Daugavpils,Ģimnāzijas iela 28-2, LV-5401

Pasta adrese

Sabiedrības pamatdarbība

3811

Bankas nosaukums un kods SWEDBANK AS

Bankas konti LV84HABA0551014677321

Dalībnieki un to daļas 51,27%

15,10%

9,45%

5,09%

4,91%

4,91%

5,45%

2,73%

1,09%

Valdes loceklis Aivars PUDĀNS

Pārskata gads no 01.01.2019  līdz 31.12.2019

nav

Grāmatvedis Irēna Alihimoviča

Revidents SIA „Auditkonsuls”
Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licences Nr.149
Atbildīgais zvērināts revidents Svetlana Ņefjodova
Sertifikāta Nr.177

starppašvaldību organizācija"  

Informācija par sabiedrību

 SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 

Atkritumu uzglabāšana, pārkraušana un pārstrāde

Daugavpils,Ģimnāzijas iela 28-2, LV-5401

Saimnieciskās darbības veida

kods pēc NACE 2. red.

Vārkavas novada dome, Skolas ielā 5, 

Vecvārkava

Krāslavas novada dome, Rīgas 51, Krāslava

Daugavpils novada dome, Rīgas 2, Daugavpils

Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra 1, 

Daugavpils

Aglonas novada dome, Somersetas ielā 34, 

Aglona

Līvānu novada dome, Rīgas 77, Līvāni, Preiļu 

rajons

Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Dagdas novada dome, Alejas 4, Dagda

Ilūkstes novada dome, Brīvības iela 7, Ilūkste

Ziņas par radniecīgajam 

sabiedrībam
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

BILANCES UZ 31.12.2018. UN 31.12.2019.

Piezīmes 2019 2018

numurs EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Patenti, licences 85 85
Nemateriālie ieguldījumi kopā: 85 85

Pamatlīdzekļi:

Nekustamie īpašumi:

a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves 1 494 985 1 614 640
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 2 081 024 2 325 541
Pārējie pamalīdzekļi un inventārs 6 784 7 417

Pamatlīdzekļi kopā: 1 3 582 793 3 947 598

 Ilgtermiņa  ieguldījumi kopā: 3 582 878 3 947 683

Krājumi:

Izeivielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 78 053 48 464
 Krājumi kopā: 2 78 053 48 464

Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi 3 428 942 357 673
Citi debitori 4 1 142 24 942
Nākamo periodu izmaksas 5 34 730 28 624

Debitori kopā: 464 814 411 239

Nauda 6 1 287 258 1 391 150

 Apgrozāmie līdzekļi kopā: 1 830 125 1 850 853

Aktīvu kopsumma: 5 413 003 5 798 536

Pielikums no 9. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

Aktīvs

 Ilgtermiņa ieguldījumi

 Apgrozāmie līdzekļi
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

BILANCES UZ 31.12.2018. UN 31.12.2019.

Piezīmes 2019 2018

numurs EUR EUR

 Pašu kapitāls:

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 473 000 473 000
Iepriekšejo gadu nesadalīta peļņa vai nesegtie zaudējumi 850 424 584 909
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 435 723 531 029

 Pašu kapitāls kopā: 7 1 759 147 1 588 938

 Krediori:

 Ilgtermiņa kreditori:

Nākamo periodu ieņēmumi 8 3 049 707 3 261 574
Ilgtermiņa kreditori kopā: 3 049 707 3 261 574

 Īstermiņa kreditori:

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 9 52 347 316 876
Nodokļi un valsts sociālās apdrošin.oblīgātās iemaksas 10 176 410 75 588
Pārējie kreditori 11 27 430 20 574
Nākamo periodu ieņēmumi 8 250 055 480 937
Uzkrātās saistības 12 97 907 54 049

 Īstermiņa kreditori kopā: 604 149 948 024

 Krediori kopā: 3 653 856 4 209 598

Pasīvu kopsumma: 5 413 003 5 798 536

Pielikums no 9. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

Pasīvs
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.12.2018. un 31.12.2019. (klasificēta  pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes 2019 2018

numurs EUR EUR

Neto apgrozījums 13 3 599 299  3 019 043     
   no citiem pamatdarbības veidiem 3 599 299      3 019 043         

14 3 430 213  3 122 951     
Bruto peļņa vai zaudējumi 169 086     -103 908

Pārdošanas izmaksas 15 3 642         2 905            
Administrācijas izmaksas 16 221 192     187 738        

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 17 535 217     1 034 144     
Pārējās  saimnieciskās darbības izmaksas 18 43 746       208 564        
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 435 723     531 029        

Peļņa vai zaudējumi pēc UIN aprēķināšanas 435 723     531 029        

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 435 723     531 029       

Pielikums no 9. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto 

preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

2019 2018

EUR EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma

Peļņa vai zaudējumi pirms uņēmumu ienākuma  nodokļa 435 723 531 029

Korekcijas par:

(a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 378 816 336 813

i) pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts -545 191 963

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa  

saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 813 994 1 059 805

Korekcijas par:

a) debitoru parāda atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) -53 575 -60 716

b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) -29 589 -47 114

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 

    parādu pieaugums (+) vai samazinājums (-) -555 742 -730 211

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 175 088 221 764

Pamatdarbības neto naudas plūsma 175 088 221 764

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -14 011 -248 197

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 545 11 653

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -13 466 -236 544

III. Finanšu darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes -265 514 -22 653

Finanšu darbības neto naudas plūsma -265 514 -22 653

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 0

IV. Pārskata gada neto naudas plūsma -103 892 -37 433

V. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 1 391 150 1 428 583

VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 1 287 258 1 391 150

Pielikums no 9. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 

31.12.2018. - 31.12.2019.g.(pēc netiešās metodes)
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

EUR EUR

2019 2018

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls):

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 473 000          473 000          

2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 473 000          473 000          

II. Nesadalītā peļņa vai zaudējumi:

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 115 938       607 562          

2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 170 209          508 376          

3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 286 147       1 115 938       

III. Pašu kapitāls:

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 588 938       1 080 562       

2. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 759 147       1 588 938       

Pielikums no 9. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Gada pārskata pielikumi

1. Grāmatvedības politika

Vispārīgie principi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo

 stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finansu pārskats sniedz informāciju, kas:

1. Ir atbilstoša finansu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus.

2. Ir ticama tā, ka pārskati:

* pareizi atklāj uzņēmuma rezultātus un finansiālo stāvokli - atklāj ne tikai darījumu juridisko formu , bet 

arī to ekonomisko  būtību, ir neitrāli, t.i. nav subjektīvi, ir piesardzīgi;

* ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

Grāmatvedības politikas maiņa

Sabiedrība maina grāmatvedības politiku tikai tad, ja:

a) ir mainījies normatīvais regulējums;

Kļūdu labojumi

Pielietotie grāmatvedības principi

Gada parskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk.

b) Izmatotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā.

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai  iegūtā peļņa;

- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, 

vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un 

 gada pārskata sastādīšanas dienu;

- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi

 no tā vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

d) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no 

maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar

  ieņēmumiem attiecīgajos pārskata  periodos.

 "Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likumu",  MK noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto 

gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un MK noteikumu Nr.399 "Par sabiedrību sagatavoto finanšu 

pārskatu  un konsolidēto gada pārskatu elektroniskā noraksta formu".

Kā labāka prakse šī gada pārskata sastādīšanā piemēroti  Latvijas grāmatvedības standarti.

b) saistībā ar apstākļu maiņu līdzšinējās 

grāmatvedības polītikas piemērošana vairs neatbilst  

Grāmatvedības politikas maiņu piemēro ar atpakaļejošu spēku, uzņēmums labo katra ietekmētā pašu 

kapitāla posteņa atlikumu visos finanšu pārskatā uzrādītājos iepriekšējos periodos, kā arī pārējos 

salīdzināmos rādītājus par visiem uzrādītajiem iepriekšējiem periodiem tā, it kā jaunā grāmatvedības politika 

būtu piemērota vienmēr, izņemot, ja praktiski nav iespējams noteikt šīs grāmatvedības politikas maiņas 

ietekmi uz katru iepriekšējo periodu un tās kopējo ietekmi.

1. labojot salīzdināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies, vai

Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas uzņēmums labo ar atpakaļejošu spēku pirmajos finanšu pārskatos, kas 

apstiprināti publiskošanai pēc šo kļūdu atklāšanas:

2. ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uzrādītā perioda, labojot senākā uzrādītā perioda 

sākuma aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus.
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

e) Aktīva un pasīva posteņu sastavdaļas novētrētas atsevišķi.

f) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novertējumu vai lēmumu pieņemšanu.

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 

 juridisko  formu.

Pārskata periods

Gada pārskata periods ir 12 meneši no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Naudas vērtība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Finanšu pārskatā atspoguļotie radītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - eiro (EUR).

Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti eiro pēc ECB  noteiktā kursa pārskata 

gada pēdējā dienā.

Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši:

USD 1,1234 USD 1,145

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:

* kurus paredzēts realizēt vai patērēt uzņēmuma parastā darbības cikla ietvāros;

bilances datuma;

* tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.

Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa.

Īstermiņa saistības ir uzrādītas saistību summas:

* par kurām paredzēts norēķināties uzņēmuma parastā darbības cikla ietvaros;

* par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.

Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa.

Uzņēmums ilgtermiņa saistības ieskaita arī tādas summas, kuru maksāšanas termiņš ir mazāks par 

vienu gadu, ja:

* sākotnējais saistību termiņš bija ilgāks par vienu gadu;

 Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļa sākotnējo uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 

lineāro metodi. 

31.12.2018. 31.12.2018.

*kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc 

 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),

c) tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai,

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

Pamatlīdzekli pieņem grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai - iegādes izmaksām vai 

ražošanas pašizmaksai. Pamatlīdzekļa iegādes izmaksās iekļauj uz pamatlīdzekli tieši attiecināmās 

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

saimnieciskie labumi,
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Krājumu novērtēšana

Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta, vai tiem 

izveidoti uzkrājumi. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 

šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem 

tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Nākamo periodu izmaksas.

Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Nodokļi .

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz 

vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.

Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Uzņēmuma dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 

uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

Uzkrātas saistības

Bilances postenī "Uzkrātas saistības" norāda skaidri zināmās summas pret preču piegātājiem un 

Pamatlīdzekli novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai, ja ir ievēroti abi šie nosacījumi: pamatlīdzekļa vērtība 

bilances datumā ir zemāka par summu, kas aprēķināta, no tā sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto 

nolietojumu; sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs. Par uzkrāto nolietojumu uzskaita 

nolietojumu, kas pamatlīdzeklim aprēķināts no datuma, kad to iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem 

vai no nākamā mēneša pirmā datuma pēc tā mēneša, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot.

Maksājumus, kas izdarīti  pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, norāda 

bilances postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Pamatlīdzekļa vērtības samazinājumu noraksta izdevumos tajā pārskata gadā, kurā tas konstatēts. 

Krājumu novērtēti izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā. 

Pamatlīdzekli bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas 

uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa 

uzskaites vērtība), atskaitot uzkrāto nolietojumu un visus veiktos vērtības norakstījumus.

Pamatlīdzekļa izslēgšanu atspoguļo grāmatvedībā tajā pārskata gadā, kad tas atsavināts vai likvidēts. Ar 

atsavinātā vai likvidētā pamatlīdzekļa izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas peļņas vai zaudējumu 

aprēķina posteņos norāda neto vērtībā.  

Ja izslēgtais pamatlīdzeklis ir bijis novērtēts, izmantojot pārvērtēšanas metodi, tad, aprēķinot peļņu vai 

zaudējumus no pamatlīdzekļa izslēgšanas, ņem vērā arī ieņēmumus, kas radušies, izslēdzot no bilances 

posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" šā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma summas 

atlikumu.

Krājumu vērtības samazinājuma korekciju summas atzīst par izmaksām tajā pārskata gadā, kurā konstatēts 

attiecīgais krājumu vērtības samazinājums.Pārdoto krājumu vienību uzskaites vērtību atzīst par izmaksām 

tajā pārskata gadā, kurā atzīt attiecīgo krājumu pārdošanas ieņēmumi.

pakalpojumu sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, 

pirkuma vai līguma nosacijumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts 

attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Nākamo periodu ieņēmumi.

Ieņēmumu atzīšana

 Ieņēmumos iekļauj  parastā  darbībā  gūtos  saimnieciskos  labumus, kurus saņēmis vai saņems pats 

uzņēmums

Ieņēmumus no preču pārdošanas atzīst  tad, ja ir ievēroti visi  šādi nosacījumi:

1. uzņēmums ir nodevis  pircējam nozīmīgus īpašuma  tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un 

atlīdzības;

2. uzņēmums nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām  saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli

 pār  precēm;

3. var ticami novērtēt ieņēmumu summu;

4. ir  ticams,  ka  uzņēmums saņems  ar  darījumu  saistītos saimnieciskos labumus;

5. var ticami  novērtēt izmaksas, kas  radušās vai  radīsies saistībā ar darījumu

Pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu ,  ar šo  darījumu  saistītos  ieņēmumus  atzīst,  ņemot  vērā  

to,   kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē darījums ir bilances  datumā.

Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja  tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:

1. Var ticami novērtēt ieņēmumu summu;

2. Ir  ticams,  ka  uzņēmums saņems  ar  darījumu  saistītos saimnieciskos labumus

3. Var  ticami  novērtēt,  kāds  ir  pakalpojumu  sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;

4. Var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma 

pabeigšanai.

Izdevumi.

vai sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksu.

korekcijām un pārējām saimnieciskās darbības izmaksām, kuras attiecas uz pārskata gadu.

Postenī "Administrācijas izmaksas" norāda to daļu no izmaksām, kuras radušās pārskata gadā uzņēmuma

vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.

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

summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām stav bilances 

postenī "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. 

1. Ja saņemtā finanšu palīdzība pilnībā sedz tikai daļu no minētā objekta vērtības - atbilstoši tām šā objekta 

kārtējā gada nolietojuma un vērtības norākstījumu summām;

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norāda  no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības, citu 

organizāciju  saņemtu finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, ja nauda paredzēta 

ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai, nauda tiks izlietota tikai nākamajā 

pārskata gadā, ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā.

Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīto saņemtās finanšu palīdzības iekļauj attiecīgo 

pārskata gadu ieņēmumos:

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, izdevumus 

norāds, ņemot vērā to rašanās laiku,nevis naudas izdošanas laiku.

Postenī "Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 

izmaksas" norāda neto apgrozījuma gūšanai pārdoto preču iegādes izmaksas un pārdotās produkcijas

Posteņos"Pārdošanas izmaksas" un "Administrācijas izmaksas" iekļauj attiecīgo daļu no personāla 

izmaksām, materiālu izmaksām, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma

2.Ja saņemtā  finanšu palīdzība  sedz tikai daļu no minētā objekta vēribas - atbilstoši tām šā objekta kārtējā 

gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summu daļām, kuras attiecas uz saņemto finanšu palīdzību.

Nākamo periodu ieņēmumi norāda bilancē attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā.

Postenī "Pārdošanas izmaksas" norāda to daļu no izmaksām, kuras radušās produkcijas vai preču 

pārdošanas, tramsportēšanas vai uzglabāšanas procesā vai kuras nepieciešanas, lai veicinātu preču un 

pakalpojumu pārdošanu.
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem.

Pārsakata gadā iepriekšējo periodu kļūdu labojumu nebija.

Grāmatvedības politikas maiņas pārskata gadā nebija.

Tādu nav.

Informācija (aplēses veids, summa) par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi butisku 

ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to  ir 

iespējams noteikt, vai skaidrojumu par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt.

Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir 

izmaiņas normatīvajā regulējumā.

Postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" iekļauj sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas, 

kas nav norādītas citos peļņas va zaudējumu aprēķina posteņas un kas ir radušās saimnieciskās darbības 

rezultātā vai ir ar to saistības, vai izriet tieši no tas (piemēram, radušos zaudējumus no ilgtermiņa 

ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu kursu svārstībam).
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

1. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

Piezīme Nr. 1
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Nekustamie 

īpašumi

Tehnoloģisk

ās iekārtas

Pārējie 

pamatlīdzekļi
Kopā

5 087 547 4 620 907 21 385 9 729 839
0 9 600 4 411 14 011

5 087 547 4 630 507 25 796 9 743 850

3 472 907 2 295 366 13 968 5 782 241
119 655 254 117 5 044 378 816

3 592 562 2 549 483 19 012 6 161 057

1 614 640 2 325 541 7 417 3 947 598
1 494 985 2 081 024 6 784 3 582 793

Uzņēmuma nekustamā īpašuma vērtība

bilances 

vērtība

poligons 5 087 547

5 087 547kopā

 Pārskata gada aprēķinātas vērtība 

 Pārskata gada sākumā 

Poligons atrodas zemē ar nomas nosacījumiem

 2018.gada 31.decembri 

"Cinīši", Demenes pagasts, Daugavpils novads 

 2019.gada 31.decembri 

Nekustamā īpašuma adrese

 Pārskata  gada beigās 

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija:

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA

 2019.gada 31.decembri 
 Iegādes izmaksas 

 2018.gada 31.decembri 
SĀKOTNĒJA VĒRTĪBA:
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

AKTĪVS

Piezīme Nr.2

Krājumi

Krājumu veidi
Atlikums uz 

31.12.2019.

Atlikums uz 

31.12. 2018.
Izejvielas un materiāli 78 053 48 464

kopā 78 053 48 464

Piezīme Nr.3

Pircēju un pasūtītāju parādi 2019 2018

EUR EUR
Pircēju un pasūtitāju parādu uzskaites vērtība 428 942 357 673

Kopā 428 942 357 673

Sadalījums pa valūtām

Valūta EUR Valūta EUR

428 942 357 673

Piezīme Nr. 4

Citi debitori 2019 2018

EUR EUR
Norēķini par prasībām pret personālu 34 381
PVN pārmaksa 0 22 058

Nodokļu pārmaksa 30 0

Pārējie 1 078 2 503

Kopā: 1 142 24 942

Piezīme Nr.5

Nākamo periodu izmaksas

Izdevumu veids
Atlikums 

31.12. 2018.

Samaksāts 

pārskata gadā

Norakstīts 

pārskata gadā

Atlikums 

31.12.2019.

Autotransporta apdrošināšana 28 624 34 730 28 624 34 730
Kopā: 28 624 34 730 28 624 34 730

Piezīme Nr.6

Nauda

2019 2018

Sadalījums pa valūtām valūtā EUR valūtā EUR
EUR 1 287 258 1 391 150

PASĪVS

Piezīme Nr.7

Pašu kapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem

Daļu/akciju 

skaits
Kopēja vērtība Daļu/akciju skaits Kopēja vērtība 

Parakstītais kapitāls 550 473 000 550 473 000
Apmaksātais kapitāls 550 473 000 550 473 000

Vienas daļas  nomināla vērtība 860 860

357 673

2018

1 391 1501 287 258

Atlikums 31.12.2019. Atlikums 31.12.2018.

428 942

2019
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Nesadalītā peļņa 

1 115 938

1. 265 514

850 424

435 723

Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Kad 

saņemts 

(gads)

Saņemtā 

summa 
Nosacījumi

Pārskata gadā 

atmaksājamā 

summa, ja nav 

izpildīts kāds 

no 

nosacījumiem

norakstīta 

pārskata 

gadā 

finansējuma 

daļa

2007-2016 7 893 462

Finanšu 

palīdzība sedz 

daļu objekta 

kārtēja gada 

nolietojuma

Neattiecas 481 537

2007-2014 4 946 752 65% Neattiecas

2014-2016 2 946 710 85% Neattiecas

2019.g. 48 374 100% Neattiecas 9 586

 Summas, kuru dzēšanas termiņš ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma 24 184 Eur

Īstermiņa parādi

Piezīme Nr.9

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 2019 2018

EUR EUR

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 52 347 316 876

Kopā: 52 347 316 876

Piezīme Nr.10

Nodokļu maksājumi 2019 2018

EUR EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 11

Pievienotās vērtības nodoklis 52 477 0

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14 777 13 626

6 935 5 717

Dabas resursu nodoklis 102 221 56 234

Kopā: 176 410 75 588

Nesadalīta peļņa

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Nesadallītas peļņas atlikums 31.12.2018.

Nesad. iepriekš. gadu peļņas (zaud) atlikums 31.12.2019

Samazinājums  2019.g. laikā sakarā ar: (-)

Finanšu 

palīdzības 

sniedzējs

Aprēķinātas dividendes par iepriekš. gadiem

Pārskata gada peļņa (zaudējumi)

Atkritumu 

poligona

 būvniecība

Vides ministrija       

3. kārtas objekts 

ISPA projektiem

Šķirošanas līnija

Piezīme Nr.8

t.sk.: 1 kārtas 

objekts

2. kārtas objekts

Nākamo periodu ieņēmumi

Vides ministrija

Saņemšanas 

mērķis
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr. 11 2 019 2 018

EUR EUR

Darba algas norēķini 27 430 20 574

Kopā: 27 430 20 574

Piezīme Nr. 12

Uzkrātās saistības 2019 2018

EUR EUR

97 907 54 049

97 907 54 049

Pārējie kreditori

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām 

neizmantotām atvaļinājumu dienām
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

Piezīme Nr. 13

Neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības un pakalpojumu sniegšanas,

no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī 

pievienotās vērtības nodoklis  un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Neto apgrozījums 2019 2018

EUR EUR

869 932           1 347 526         

23 034             4 228                

Ieņēmumi no otrreizējas produkcijas pārdošanas 57 670             73 199              

Ieņēmumi no izlietotā iepakojuma izmantošanas 103 714           46 805              

Ieņēmumi no atkritumu savākšanas 2 544 949        1 547 285         

Kopā 3 599 299        3 019 043         

Piezīme Nr. 14

Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes

pašizmaksā.

2019 2018

Izmaksu veids EUR EUR

Regulēšanas komisijas izmaksas 1 746               1 790                

Dabas resursu nodoklis 1 101 662        916 944            

778 241           615 578            

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas  izmaksas 186 500           144 455            

Pamatlīdzekļu nolietojums 378 816           336 813            

Ražošanas izdevumi 924 056           1 014 415         

Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas 24 636             66 339              

Darbinieku apdrošināšana 27 143             24 421              

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 337                  281                   

Īpašumu apdrošināšana 7 076               1 915                

Kopā 3 430 213        3 122 951         

Piezīme Nr. 15

Pārdošanas izmaksas

2019 2018

Izmaksu veids EUR EUR

1025 1312

2116 1125

501 468

Kopā 3 642               2 905                

Piezīme Nr. 16

Administrācijas izmaksas

2019 2018

Izmaksu veids EUR EUR

Darba alga 111 274           89 870              

Sociālais nodoklis 26 806             21 650              

Telpu apsaimniekošanas izdevumi (apsardze) 256                  256                   

Komunālie maksājumi 1 200               1 153                

Komandējumu izdevumi 1 085               1 662                Mazvērtīgā inventāra izdevumi

Sakaru izdevumi 860                  3 118                
Datorprogrammas  izdevumi 10 438             9 561                

Interneta abonēšanas izdevumi 830                  810                   

Ieņēmumi no atkritumu apglabāšanas NACE kods 3811

Ieņēmumi no infrastruktūras izmantošanas

Izmaksas personālām

Izdevumi, saistītie ar ottreizējās produkcijas izmantošanu

Citi pārdošanas izdevumi

Interneta mājas lapas uzturēšana
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Biroja izdevumu 6 188               6 188                

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 467                  467                   

Gada pārskata revīzijas izdevumi 2 200               2 400                

Kancelejas izdevumi 5 951               3 003                

Vieglo transportlīdzekļu izmaksas 2 129               3 717                

Grāmatvedības izdevumi -                  -                    

43 858             38 026              

Citi administrācijas izdevumi 7 650               5 857                

Kopā 221 192           187 738            

Piezīme Nr. 17

Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi 

2019 2018

Ieņēmumu veidi EUR EUR

Investēto pamatlīdzekļu nolietojuma segšanas daļa 491 123           995 126            

Ieņēmumi no DRN samazināšanas 11 503             26 645              

545                  11 653              

Saņemtā soda nauda 1 293               720                   

30 753             -                    

Kopā 535 217           1 034 144         

Piezīme Nr. 18

Pārējie  saimnieciskās darbības izdevumi

2019 2018

Izdevumu veidi EUR EUR

Izgāztuves rekultivācijas norakstīšana -                  203 616            

Soda nauda un līgumsods 0 0

Pārdoto līdzekļu vērtību norakstīšana 43440 4806

Nekustāmā īpašuma nodoklis 306 142

Kopā 43 746 208 564

Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas

Atsavināšanas 

ieņēmumi

Atsavināšanas 

izdevumi

Bruto 

ieņēmumi vai 

izdevumi

Peļņa vai 

zaudējumi no 

objekta 

atsavināšanas
EUR EUR EUR EUR

1
545 0 545 545

0 545 0 545 545

Ieņēmumi no maisiem un konteinera pārdošanas

Kopā

Nr.p.

k.

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

objekts

Bilances 

vērtība 

izslēgšanas 

brīdī
EUR

0

Automašīnas 

pārdošana

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas

Atvalinājuma rezerve
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

4.  Vispārīgā informācija

Piezīme Nr.19 Nodokļi un VSAOI

Atlikums uz 

31.12.18
Aprēķināts Samaksāts

Pārskaitīts 

uz/no citiem 

nodokļiem

Atlikums uz 

31.12.19

-22 058 760 562 686 027 0 52 477

13 626 310 897 309 746 0 14 777

5 717 140 303 139 085 0 6 935

11 337 378 0 -30

0 306 306 0 0

56 234 1 101 662 1 055 675 0 102 221

0 0 0 0 0

53 530 2 314 067 2 191 217 0 176 380

-22 058 -30

75 588 176 410

Piezīme Nr. 20

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

2019 2018

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits 80 75

Piezīme Nr.21

Personala izmaksas 2019 2018

Izmaksu veida EUR EUR

Atlīdzība par darbu 889 515 705 448

Sociālo iemaksu izmaksas 213 483 166 105

Kopā: 1 102 998 871 553

Piezīme Nr.22

Informācija par atlīdzību valdes locekļiem : 2019 2018

EUR EUR

Atlīdzība par darbu 29 968 30 719

Sociālo iemaksu izmaksas 7 219 7 400

Kopā: 37 187 38 119

Piezīme Nr.23

2019 2018

EUR EUR

Gada pārskata revīzija 2200 2400

Kopā: 2200 2400

Cita veida atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai netika izmaksāta.

Piezīme Nr.24

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem

Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību  un ieķīlāto aktīvu.

Piezīme Nr.25

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība, darbības turpināšanās pamatojums

2020. gadā Sabiedrība plāno turpināt savu darbību izvēlētajā virzienā ar mērķi gūt peļņu.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Dabas resursu nodoklis

Uzņem.viegl.transportlīdz.nodokl.

2020. gadā vadība paredz pārdošanas apjoma rentabilitātes pieaugumu, jo ir paredzēts piesaistīt jaunus 

klientus.

Kopā

Pārmaksātie nodokļi

Atlīdzība par zvērinātu revidentu komercsabiedrībai sniegtajiem 

pakalpojumiem:

Pievienotās vērtības nodoklis

VSAO izmaksas

Parāds budžetam

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
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SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Piezīme Nr.26

2017.gada 04.septembrī tika noslēgts ar SIA "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" 

materiāltehniskā aprīkojuma bāzes nomas līgums.

Piezīme Nr.27

Sabiedrības  finanšu pārskatu no 4.  līdz 21. lapai parakstīja:

Valdes loceklis __________________ Aivars Pudāns 

Grāmatvedis:    __________________ Irēna Alihimoviča

2020.gada 21. februārī

Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

Tādu nav.

Pārēja informācija.

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata 

gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, 

saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Ziņas par valdes un vadības locekļiem izsniegtajiem galvojumiem un ķīlām.

Valdes locekļiem izsniegto galvojumu un ķīlu nav.

Informācija par operatīvo nomu

Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas 

līgumu.

Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

Sabiedrība nesniedz finanšu nomas pakalpojumus un sabiedrībai nav noslēgtu finanšu nomas līgumu.

Informācija par atgriezenisko nomu.

Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un sabiedrības nav noslēgtu finanšu nomas 

līgumu.

Sabiedrībai nav saistību pensijām.

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības 

(kopsumma).

Saistības pensijām.

Informācija par finanšu nomu

Cita informācija.

Piezīmes Nr.28

Laikā periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde parakstīja gada pārskatu, nav bijuši 

nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. 

Galvojumi un garantijas.

Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju.

Ziņas par nomas līgumiem, īres līgumiem, ķīlām, izsniegtām garantijām un citiem līgumiem, 

kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā 

Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas 

21(23)



SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"

vienotais reģistrācijas nr.41503029988

gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Darbības veidi

NACE 2 kods 3811

Sabiedrības darbības apraksts pārskata gadā

2019 2018 NOVIRZE NOVIRZE
EUR %

Neto apgrozījums 3 599 299 3 019 043 580 256 19,2
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 430 213 3 122 951 307 262 9,8
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 435 723 531 029 -95 306 -17,9
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 435 723 531 029 -95 306 -17,9

SIA "AADSO" saīsinātā bilance:
NOVIRZE

AKTĪVS EUR % EUR % EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 3 582 878 66,2 3 947 683 68,1 -364 805
2. Apgrozāmie līdzekļi 1 830 125 33,8 1 850 853 31,9 -20 728
   2.1. Krājumi 78 053 1,4 48 464 0,8 29 589
   2.2. Debitori 464 814 8,6 411 239 7,1 53 575
   2.3. Naudas līdzekļi 1 287 258 23,8 1 391 150 24,0 -103 892
Kopā aktīvs 5 413 003 100,0 5 798 536 100,0 -385 533

PASĪVS
1. Pašu kapitāls 1 759 147 32,5 1 588 938 27,4 170 209
3. Ilgtermiņa parādi 3 049 707 56,3 3 261 574 56,2 -211 867
4. Īstermiņa parādi 604 149 11,2 948 024 16,3 -343 875
Kopā pasīvs 5 413 003 100,0 5 798 536 100,0 -385 533

Darbības finanšu radītāji:
Pārskata Iepriekšējais Izmaiņas
periods periods (+, -)

Tekošās likviditātes koeficients 2,90 1,90 1,00
Absolūtās likviditātes koeficients 2,13 1,47 0,66
Kopējās likviditātes koeficients 3,03 1,95 1,08

Sabiedrība gada pārskata pielikumos netiek atklāta informācija par partneriem, jo partneru 

saraksts ir sabiedrības komercnoslēpums un tā atklāšana pielikumos var kaitēt sabiedrības 

interesēm.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma darbības veids ir atkritumu apglabāšana   

Par finanšu pārskata gadu no 2019 gada 1.janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim neto 

apgrozījums sastāda 3 599 299 EUR . Salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem, pārskata gada 

neto apgrozījums palielinājies par 580 256 EUR . 2019. gadā ir gūta peļņa 435 723 EUR apmērā. 

Darbinieku skaits  - 80 cilvēki. 2020.gadā sabiedrība plāno palielināt neto apgrozījumu.

Pārskata gada pabeigts ar sekojošiem radītājiem:

31.12.2019 31.12.2018
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gada pārskats par periodu 

no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Valdes loceklis __________________Aivars Pudāns   

2020.gada 21. februārī

Gada pārskats būs apstiprināts dalībnieku sapulcē.

Vadības priekšlikums - peļņu atstāt nesadalītu līdz atsevišķā lēmuma pieņemšanai.

SIA "AADSO " vadība ir atbildīga par sagatavoto gada pārskatu. Gada pārskats sagatavots 

atbilstoši grāmatvedības ierakstiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības 

finansiālo stāvokli.

Nākotnes perspektīva un Sabiedrības attīstība.
2020. gadā Sabiedrība plāno turpināt savu darbību izvēlētajā virzienā ar mērķi gūt peļņu.

2020. gadā vadība paredz pārdošanas apjoma rentabilitātes pieaugumu, jo ir paredzēts piesaistīt 

jaunus klientus.

Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas 

Laikā periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde parakstīja gada pārskatu, 

nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības 

finansiālo stāvokli. 

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

Tādu nav.

Finansu risku vadība

Sabiedrība saskaras ar vairākiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi 

un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā 

saimnieciskās darbības.

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finašu instrumentiem ir kredītrisks un likviditātes 

risks. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrība 

kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot 

kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam Sabiedrība nepārtraukti uzrauga 

debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Pircēju un 

pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši 

kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums.

Tādu nav.

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu 

daudzumu un nodrošinot atbilstošu finansējumu. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs 

pietiekami naudas resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.

Finanšu instrumentu izmantošana.
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