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Vadības ziņojums
Darbības veids
PSIA “ NORMA K” sniedz komunālās pakalpojumus iedzīvotājiem un juridiskām iestādēm
Siguldas novada pašvaldības Mālpils pagastā, nodrošinot siltumenerģiju, dzeramā ūdens
apgādi, kanalizācijas novadīšanu, atkritumu izvešanu, novada daudzdzīvokļu māju un
dzīvokļu apsaimniekošanu, elektrodienesta pakalpojumus un Mālpils novada domes īres
dzīvokļu apsaimniekošanu
Sabiedrības darbība pārskata periodā
2021.gadu PSIA “ NORMA K” noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu, jeb peļņu 37190 eiro
apmērā.
Neto apgrozījums 2021.gadā , salīdzinot ar 2020.gadu ir palielinājies par 172053 eiro,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir aptuveni 19%
PSIA “NORMA K” kopējie aktīvi 2021.gadā, salīdzinot ar 2020. gadu , samazinājās par
2167 eiro, jeb aptuveni 0.1%. 2021.gadā samazinājās PSIA “ NORMA K” saistības par
35844 eiro, jeb aptuveni 2%
Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem
Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanai nav
bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu šajos finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju
un kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro.
Mums nav informācijas par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt vai mainīt šajos finanšu pārskatos atklāto informāciju.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu 2022. gads būs pārmaiņu laiks SIA “Norma K”
darbībā. Kopā ar kapitāldaļu turētāju, Siguldas novada pašvaldību, tiks strādāts pie SIA
“Norma K” darbības reorganizācijas izveidojot ilgtspējīgu un veiksmīgu SIA “Norma K”
darbības modeli, lai arī turpmāk sniegtu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām pēc
iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu.
Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības
Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti
aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas
prasības par iespējamām saistībām.
Valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu
Peļņa netiks sadalīta, tā tiks atstāta uzņēmumā,iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
Notikumi pēc bilances datuma
Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši
nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā
būtu jāveic gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos.
Darbības turpināšanas iespējas
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2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar
koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību
valstī un pasaulē LR Ministru kabinets 2021. gada 6. novembrī ar rīkojumu Nr. 665 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no
2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim.2021. gada sākumā bija spēkā Ministru
kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 665 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
ar kuru tika izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija līdz 2021. gada 6. aprīlim ar
mērķi samazināt atkārtotu COVID-19 infekcijas izplatību Latvijā, vienlaikus nodrošinot
svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Sabiedrības saimnieciskā darbība
visa gada laikā tiek operatīvi organizēta atbilstoši aktuālajai situācijai un normatīvajam
regulējumam. Ministru kabinets 2021. gada 9. oktobrī ar rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada
11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, lai apturētu straujo COVID-19 infekcijas izplatību.
2021. gada 20. oktobrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” vēl
pastiprināja ierobežojumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai līdz 2021. gada
15. novembrim. Vadība ir izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa
izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās
princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams un Uzņēmums spēj turpināt
saimniecisko darbību.
Ņemot vērā politiskos notikumus pasaulē, kas tieši skar arī Latvijas Republiku, nav
paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības
nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība ietekmi uz
uzņēmuma darbību neizjūt, bet nav skaidrības kāda tā varētu būt nākotnē.
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
Pārskata periodā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.

Valdes loceklis Voldemārs Cērps
202.gada 30.marts
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Ziņas par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORMA K”

Sabiedrības juridiskais
statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģ. Nr., vieta un datums

40003312216, Rīga, 1996.gada 08.oktobrī

Juridiskā adrese
Pasta adrese

Enerģētikas iela 3 Siguldas novada pašvaldība, Mālpils
pagasts, LV 2152
Enerģētikas iela 3 Siguldas novada pašvaldība, Mālpils
pagasts, LV 2152

Pamatdarbības veids

Siltumenerģijas piegāde

NACE kods

35.30

Sabiedrības valde

Valdes loceklis Voldemārs Cērps, amatā no 19.11.2014,
tiesības pārstāvēt atsevišķi

Valdes loceklis, kas
pilnvarots parakstīt gada
pārskatu

Voldemārs Cērps

Gada pārskatu sagatavoja

Grāmatvedis Linda Tīde

Pārskata periods

01.01.2021. – 31.12.2021.

Finanšu pārskatā lietotā
naudas vienība

EUR

Zvērināts revidents

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VR AUDITS”, LZRA
Komercsabiedrības licence Nr.171
Zvērināta revidente Valentīna Razujeva (sertifikāts Nr.196)
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 31.12.2021
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
Nr.
p.k.

Rādītāja nosaukums
1

1

Piezīmes
Nr.
2

2021. gads

2020. gads

3

4

1

1080504

908451

2

(961613)

(840790)

118891

67661

Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem

2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

4

Administrācijas izmaksas

3

(100346)

(107297)

5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

55565

32443

6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

5

(36334)

(23791)

7

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas
izmaksas:
6

(586)

(1077)

37190

(32061)

37190

(32061)

37190

(32061)

b) citām personām.
8
9
10

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu
ienākuma nodokļa.
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķināšanas.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

Pielikums no 9. Līdz 24. Lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis Voldemārs Cērps
Grāmatvede Linda Tīde
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Bilance uz 31.12.2021
Piezīmes
numurs
2

Aktīvs

2021

2020

3

4

701781

705332

2. Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces

1726348

1832365

3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

151348

149610

8

2579477

2687307

9

24221

27774

24221

27774

1
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma
īpašumi un bioloģiskie aktīvi)
1. Nekustamie īpašumi:
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves

Pamatlīdzekļi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
Krājumi kopā
II. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

10

135245

109210

2. Radniecīgo sabiedrību parādi.

11

65071

46542

3. Citi debitori

12

9367

2670

4. Nākamo periodu izmaksas.

13

6294

3185

215977

161607

130297

70973

370495

260354

2949972

2947661

Debitori kopā
III. Nauda

14
Apgrozāmie līdzekļi kopā

Aktīvu kopsumma

Pielikums no 9. Līdz 24. Lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa
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Bilance uz 31.12.2021
Pasīvs

Piezīmes
numurs

2021

2020

1

2

3

4

1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).

2058368

2058368

2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie
zaudējumi

(953617)

(921556)

37190

(32061)

15

1141941

1104751

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

16

1050943

1094115

2. Citi aizņēmumi

17

0

14363

3. Nākamo periodu ieņēmumi

18

480123

506171

1531066

1614649

Pašu kapitāls

3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Ilgtermiņa kreditori

Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa parādi
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

19

43172

43172

2. Citi aizņēmumi

20

14363

16850

3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

21

61876

23878

4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

22

30135

37775

5. Pārējie kreditori.

23

58802

40992

6. Nākamo periodu ieņēmumi.

24

26049

26049

7. Uzkrātās saistības

25

42568

39545

Īstermiņa kreditori kopā

276965

228261

Kreditori kopā

1808031

1842910

1249972

2947661

Pasīvu kopsumma

Pielikums no 9. Līdz 24. Lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis Voldemārs Cērps
Grāmatvede Linda Tīde
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Finanšu pārskata pielikums
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka
sabiedrība darbosies turpmāk
Finanšu pārskata sagatavošanas pamats
Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likums”, 22.12.2015. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.775
“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un citiem
grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām,
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.
Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas:
1) ir derīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus;
2) ir ticama, jo pārskats:
a. pareizi uzrāda uzņēmuma darbības rezultātus un finansiālo stāvokli;
b. uzrāda ne tikai notikumu un darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko
būtību;
3) nav subjektīva;
4) ir piesardzīga;
5) visos būtiskajos aspektos ir pilnīga.
Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši
ievērojot šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
b) ņemtas 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 pārskatu paraksta vadība;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem .
4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma
datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem
pārskata periodā;
5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
6) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā
saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām
vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena
(atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi.
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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;
8) pārskata gada sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
Pārskata periods
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un
tekošo bankas kontu atlikumiem.
Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir:
•

Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais euro atsauces kurss;

•
tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu – pasaules finanšu
tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā
publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro. (Bloomberg, Reuters, Financial Times
publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret euro).
Prasību, saistību un naudas līdzekļu atlikumus, kas uzskaitīti ārvalstu valūtā, pārskata perioda
beigās pārrēķina euro pēc kursa, kurš ir spēkā pārskata perioda pēdējās dienas (31.decembra)
beigās
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā
perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas
termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas
saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā,
atskaitot nolietojumu (amortizāciju). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes lietderīgās
izmantošanas laikā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava
nolietojuma likme.
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
Pamatlīdzekļi
Ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums
Pārējie pamatlīdzekļi

Likmes intervāls
25%

1-67%
1-20%
20-35%
1-50%
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Finanšu noma
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem
saistītie riski un atdeve, šie pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu
iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi
tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.
Krājumi
Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Krājumi novērtēti izmantojot
vidējo svērto izmaksu metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai
bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.
Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai
iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās
summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu
kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja
parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts
maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav
samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja
1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos
pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru
pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.
2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu
resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo
summu.
Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko sabiedrība pamatoti
maksātu, ja izpildītu pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā
pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem vērā ieņēmumus, kurus
varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar
darījumu vai notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).
1. Kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un
pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu
resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām
atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī “Uzkrātās saistības”.
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 nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts
attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz
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attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem
dokumentiem
Uzkrātie ieņēmumi
Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem
bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina)
iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā
noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem
dokumentiem.
Ieņēmumu atzīšana
Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:
- Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad uzņēmums ir nodevis pircējam ar
īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru.
-

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti atbilstoši darījumu izpildes pakāpei.

-

Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši to gūšanas periodam.

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības preču vai
pakalpojumu pārdošanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.
Izdevumu atzīšanas principi
Ņemti vērā visi ar pārskata gadu saistītie izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā..
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais
nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Būtiskie pieņēmumi un spriedumi
Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība
novērtē un izdara aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos
aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda
ieņēmumus un izdevumus.
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt
pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas
laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.
Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana
Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz
vēsturisko informāciju, novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem
Debitoru atgūstamā vērtība
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir
izvērtējusi debitoru parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru
parādiem
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Krājumu novērtēšana
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju,
iespējamos pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības
samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī krājumu neto pārdošanas
vērtība.
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi
radinieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir
būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto
pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu
sabiedrības finansiālo stāvokli.
Kļūdu labojums
Veicot 2021.gada auditu, tika konstatēts, ka sākot ar 01.01.2018 ir nekorekti aprēķināts
pamatlīdzekļu nolietojums dotētajiem pamatlīdzekļiem . 2021 gadā tika konstatēta kļūda un
tiek labota 2021. gada pārskatā.
2020.gada pārskata Izmaiņas
2020.gada
dati pirms kļūdu
pārskata dati pēc
labojumiem
kļūdu labojumiem
Bilances posteņi Aktīvs
Nekustamie īpašumi: zemes gabali, ēkas
un inženierbūves
Kopā
Bilances posteņi Pasīvs
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.
Kopā
Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi
Pārdotās
produkcijas
ražošanas
pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

696899

8433

705332

696899

8433

705332

40494
40494

(8433)
(8433)

32061
32061

841211

(421)

840790

31803
40494

(8012)
(8433)

23791
32061

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu
atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem
Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atkāpusies no likumā noteiktajiem finanšu
pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.
III. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas
pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā
Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi.
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IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas
pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par
patiesu un skaidru priekšstatu
Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi.
V. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi
pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata
periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi
nav iespējams noteikt
Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem nav, jo aplēses nav mainījušās.
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VI. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem
(1) Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu
sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī
pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:
Darbības veids
Ieņēmumi no komunālo pakalpojumu sniegšanas
Ieņēmumi no apsaimniekošanas
Kopā

2021
962016
118488
1080504

2020
789830
118621
908451

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas
Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas
vai iegādes pašizmaksā.
Izmaksu veids
Materiālu izmaksas
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums
Elektroenerģija
Tekošā remonta izmaksas
Saimnieciskie izdevumi
Nomas maksa
Samaksa par pakalpojumiem no ārienes
Izdevumi par degvielu
Preču transporta izdevumi
Kopā

2021
(371783)
(284124)
(96572)
(83257)
(3142)
(14186)
(1255)
(67353)
(26687)
(13254)
(961613)

2020
(290209)
(287119)
(81783)
(68103)
(6476)
(10441)
(1096)
(50602)
(24078)
(20883)
(840790)

(3) Administrācijas izmaksas
Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas izmaksas kuras radušās pārskata periodā
uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.
Izmaksu veids
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums
Sakaru izmaksas
Citas administrācijas izmaksas
Profesionālo pakalpojumu izmaksas
Kopā

2021
(81430)
(1754)
(1129)
(14233)
(1800)
(100346)

2020
(78008)
(1304)
(1253)
(19887)
(6845)
(107297)
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(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi
Par ienākumiem atzīta dotācijas daļa*
Ieņēmumi no metāllūžnu realizācijas
Ieņēmumi no atgūto šaubīgo debitoru parādiem
Ieņēmumi no kavējumu naudām, izsoļu dalības
naudām
Citi ieņēmumi
Ieņēmumi no ilgtermiņu ieguldījumu atsavināšanas
Kopā

2021
26049
4275
12624
6340

2020
6887
4063
4471
0

4855
1422
55565

17022
0
32443

Ilgtermiņa ieguldījumu
objekts

Bilances
vērtība
izslēgšanas
brīdī

Nekustamais īpašums 0.12
ha, Enerģētikas iela 1,
Mālpils, Mālpils novads,
kadastra Nr.80740031074

1636

2628

992

992

Automašīna KO 503 GAZ
3307 BZ 2321

0

430

430

430

1636

3058

1422

1422

Kopā

Atsavināšanas
Bruto
Peļņa vai
ieņēmumi
ieņēmumi zaudējumi no
vai
objekta
izdevumi atsavināšanas

Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās
darbības:
*Pārskata gadā atzītie nākamo periodu ieņēmumos norādīta ES finansējuma daļa, kas
pakāpeniski tiek atzīta ieņēmumos ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, pamatojoties uz
ilgtermiņa ieguldījuma kalpošanas laiku.
(5) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Izmaksu veids
Dotēto pamatlīdzekļu nolietojums*
Soda naudas un korekcijas
Citi izdevumi
Kopā

2021
(24225)
(10968)
(1141)
(36334)

2020
(17433)
(4080)
(2278)
(23791)

*Lai pēc ekonomiskās būtības korekti atspoguļotu sniegtā pakalpojuma tarifa pašizmaksu,
dotēto pamatlīdzekļu amortizācija tiek klasificēta kā “ Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas” nevis “Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojum iegādes izmaksas”
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(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Citām personām
Kopā

2021
(586)
(586)

2020
(1077)
(1077)
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VII. Skaidrojums par bilances posteņiem
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa
ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.
(7) Nemateriālie ieguldījumi

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
Bilances vērtība uz 31.12.2020
Bilances vērtība uz 31.12.2021.

Koncesijas, patenti,
licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības.
Sākotnējā vērtība
3499
3499
Nolietojums
3499
3499
0
0

Nemateriālie
ieguldījumi kopā
3499
3499
3499
3499
0
0

(8) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu kustības pārskats
Pārējie
TehnoloĒkas un
pamatZemes
ģiskās
inženierlīdzekļi
gabali
iekārtas
būves
un invenun ierīces
tārs
Sākotnējā vērtība
31.12.20
39559
960578
2845298
278920
Iegādāts 2021
16360
Likvidēts 2021
(1636)0
(5470)
31.12.21
37923
960578
2845298
289810
Nolietojums
31.12.20
294805
1012933
129310
Aprēķināts 2021
33183
74749
14622
Izslēgts 2021
0
(5470)
Pārklasificēts 2021
(31268)
31268
31.12.21
296720
1118950
138462
Bilances vērtība
39559
665773
1832365
149610
uz 31.12.2020.
Bilances vērtība
37923
663858
1726348
151348
uz 31.12.2021.

Kopā

4124355
16360
(7106)
4133609
1437048
122554
(5470)
0
1444132
2687307
2579477

Sabiedrība izmanto finanšu nomā iegādātus pamatlīdzekļus, kuru vērtība uz 31.12.2021 ir
98366.95EUR
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Apgrozāmie līdzekļi
(9) Krājumu atlikumi
Izejvielas un materiāli noliktavā
Bilances vērtība

31.12.2021
24221
24221

31.12.2020.
27774
27774

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem
parādiem
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība

31.12.2021
249958

31.12.2020.
236547

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Bilances vērtība

(114713)
135245

(127337)
109210

31.12.2021.

31.12.2020.

65071

46542

65071

46542

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi
Parādi par pārdotajām precēm un sniegtiem
pakalpojumiem
Bilances vērtība
(12) Citi debitori
31.12.2021.
108
221
4264
3204
1570
9367

31.12.2020.
75
225
2370
0
0
2670

Bilances vērtība

31.12.2021.
6294
6294

31.12.2020.
3185
3185

Bilances vērtība

31.12.2021.
130297
130297

31.12.2020.
70973
70973

Norēķini par prasībām pret personālu
Kreditoru pārmaksa
Samaksātie avansi
Nodokļu aktīvi
Citi debitori
Bilances vērtība
(13) Nākamo periodu izdevumi
Apdrošināšanas makājumi
(14) Naudas līdzekļi
Nauda
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(15) Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

2058368

Iepriekš.
gadu nesadalītā
peļņa
(871221)

Pārskata
gada
nesadalīta
pelņa
(50335)

1136812

-

(50335)

50335

-

-

-

(32061)

(32061)

2058368
2058368

(921556)
(32061)
(953617)

(32061)
32061

1104751
37190
1141941

Akciju
vai daļu
kapitāls
31.12.2019
Peļņas vai zaudējumu pārnešana
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2020
Peļņas vai zaudējumu pārnešana
Pārskata gada nesadalītā peļņa
31.12.2021

37190

37190

Pašu
kapitāls
kopā

Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena dalībnieka - Siguldas novada pašvaldības
ieguldījumiem. Līdz 30.06.2021 bija Mālpils novada dome.
Procenti no
pamatkapitāla
100
Siguldas novada pašvaldība
Īpašnieki

Daļu skaits
2 058 368

Daļas
vērtība EUR
1

Summa EUR
2 058 368

Ilgtermiņa kreditoru parādi
(16) Aizņēmumi no kredītiestādēm
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa
Tai skaitā ilgtermiņa aizņēmuma daļa, kuras
atmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem
Tai skaitā aizņēmuma ilgtermiņa daļa, kura segta ar
nodrošinājumu (zem tabulas norādīt nodrošinājuma
veidu un formu)
Kopā

31.12.2021.
1050943
835083

31.12.2020.
1094115
878255

1050943

1094115

1050943

1094115

1. 2014.gada 25.novembrī ar Valsts kasi noslēgts Aizņēmumu līgums Nr. A1/1/14/898
Summa: 422549.00 EUR
Termiņš: 20.12.2044.
Mērķis: ES Kohēzijas fonda projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/015 “Mālpils siltumapgādes
pārvaldes efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Nodrošinājums : Mālpils novada pašvaldības galvojums
2. 2016.gada 22.septembrī ar Valsts kasi noslēgts Aizņēmumu līgums Nr. A1/1/16/368
Summa: 387000.00 EUR
Termiņš: 20.09.2046
Mērķis: Projekta “Katlu mājas rekonstrukcija Mālpilī, I kārta” īstenošanai
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Nodrošinājums : Mālpils novada pašvaldības galvojums
3. 2018.gada 20.novembrī ar Valsts kasi noslēgts Aizņēmumu līgums Nr. A1/1/18/816
Summa: 554573.57 EUR
Termiņš: 20.11.2048.
Mērķis: Kohēzijas fonda projekta Nr.4.3.1.0/17/A/016 “ Katlu mājas efektivitātes
paaugstināšana Mālpilī” īstenošanai
Nodrošinājums : Mālpils novada pašvaldības galvojums
(17) Citi ilgtermiņa aizņēmumi
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas
Aizņēmuma ilgtermiņa daļa
Tai skaitā citi aizņēmumi, kuri segti ar
nodrošinājumu
(zem
tabulas
norādīt
nodrošinājuma veidu un formu)
Kopā

31.12.2021.
0
0

31.12.2020.
14363
14363

0

14363

2020.gada 4.oktobrī ar “ Swedbank Līzings” SIA noslēgts Līzinga līgums Nr. 246526
Summa: 98366.95 EUR
Termiņš: 30.10.2022
Mērķis: Jauns ekskavators – iekrāvējs CCASE695, šasijas Nr. FNH695STNZHH02761
Nodrošinājums : līzinga objekts
(18) Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa
Tai skaitā nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa
daļa, kuras termiņš ir ilgāks par 5 gadiem
Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa
Kopā

31.12.2021.
1050943
349880

31.12.2020.
1094115
349171

26049
480123

26049
486246

Tai skaitā
Nākamo periodu ieņēmumi
Finansējuma līgums
Ieņēmumi no LIAA ES Kohēzijas
fonda projekta
Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/015
Ieņēmumi no VARAM ES Kohēzijas
fonda projekta Nr.
3DP/35.1.1.1.0/II/IPIA/VARAM/002
Kohēzijas fonda projekta
Nr.4.3.1.0/17/A/016

Saņemšanas
gads
2013

2011

2018

Finansējuma mērķis
“Mālpils siltumapgādes
pārvades efektivitātes
paaugstināšana”
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mālpilī”
“Katlu mājas
efektivitātes
paaugstināšana Mālpilī”

summa

155149

272798

235880
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Kopā saņemts: 663827
Iekļauts ieņēmumos iepriekšējos periodos (131606)
Iekļauts ieņēmumos pārskata periodā (26049)
Īstermiņa daļa uz 31.12.2021, kas tiks iekļauta ieņēmumos 1 gada laikā pēc
26049
pārskata perioda
Ilgtermiņa daļa uz 31.12.2021 480123
Īstermiņa kreditoru parādi
(19) Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas
Aizņēmums no Valsts kases
Bilances vērtība

31.12.2021.
43172
43172

31.12.2020.
43172
43172

(20) Citi īstermiņa aizņēmumi
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas
SIA “Swedbank Līzings”
Bilances vērtība

31.12.2021.
14363
14363

31.12.2020.
16850
16850

(21) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Bilances vērtība

31.12.2021.
61876
61876

31.12.2020.
23878
23878

(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu saistības
Kopā

31.12.2021.
29170
29170

31.12.2020.
37775
37775

(23) Pārējie kreditori
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.
Darba alga
Deponētā darba alga
Ieturējumi no darba algas
Debitoru pārmaksas
Citi maznozīmīgi kreditori
Pakāpeniski
saņemtais
Siguldas
novada
pašvaldību ieguldījums *
Norēķini par parādiem ar citiem uzņēmumiem
Bilances vērtība

31.12.2021.
16424
940
579
1574
87
38853

31.12.2020.
17298
940
483
272
50
19566

345
58802

2383
40992

22

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORMA K”
Gada pārskats par periodu no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim

*Postenī Pārējie kreditori ir uzrādītas saistības pret Siguldas novada pašvaldību, saskaņā ar
25.09.2020.. Mālpils novada domes sēdes Nr. 10 protokolu., kur nolemts, ka Mālpils novada
dome ieskaita Sabiedrības kontā noteiktu naudas summu pamatkapitāla palielināšanai. Līdz
brīdim, kad tiks palielināts pamatkapitāls šīs summas tiek atzītas par saistībām. Uz 2021. gada
31.decembri tā ir – 38853 eiro.. Administratīvās teritorijas .reformas rezultātā no 01.07.2021
Siguldas novada pašvaldība ir Mālpils novada domes saistību un prasību pārņēmēja
(24) Nākamo periodu ieņēmumi
Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem
periodiem.

Bilances vērtība

31.12.2021.
26049
26049

31.12.2020.
26049
26049

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem
Piegādātāju uzkrātās saistības
Bilances vērtība

31.12.2021.
35139
7429
42568

31.12.2020.
35876
3669
39545

Nākamo periodu ieņēmumi
(25) Uzkrātās saistības

VIII. Cita informācija
(26)

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids

Pievienotās
vērtības nodoklis
Sociālās iemaksas
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Dabas
resursu
nodoklis
Uzņēmējdarbības
riska nodeva
Kopā

Atlikum
s uz
31.12.20.

Aprēķināts
2021.gadā

Pārmaksa
novirzīša
na soda
nauda,
korekcija
2021.gadā

(11370)

(121235)

(2036)

119292

(15349)

(17281)

(98564)

2415

104215

(9215)

(8403)

(47488)

86

51165

(4640)

(681)

(3447)

(95)

3305

(918)

(40)

(149)

16

160

(13)

(37775)

(270883)

386

278137

(30135)

Samaksāt
s
2021.gadā

Atliku
ms uz
31.12.2
0.

(27) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās
saistības
Nav
(28)

Saistības pret radniecīgiem un asociētiem uzņēmumiem
Nav
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(29) Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes
notikuma sakarā
Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti
aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas
prasības par iespējamām saistībām.
(30)

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

Vidējais nodarbināto personu skaits gadā
(31)

2021
41

2020
41

Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic
gada pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos.
Darbības turpināšanas iespējas
2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar
koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību
valstī un pasaulē LR Ministru kabinets 2021. gada 6. novembrī ar rīkojumu Nr. 665 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no
2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim.2021. gada sākumā bija spēkā Ministru
kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 665 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
ar kuru tika izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija līdz 2021. gada 6. aprīlim ar
mērķi samazināt atkārtotu COVID-19 infekcijas izplatību Latvijā, vienlaikus nodrošinot
svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Sabiedrības saimnieciskā darbība
visa gada laikā tiek operatīvi organizēta atbilstoši aktuālajai situācijai un normatīvajam
regulējumam. Ministru kabinets 2021. gada 9. oktobrī ar rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada
11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, lai apturētu straujo COVID-19 infekcijas izplatību.
2021. gada 20. oktobrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” vēl
pastiprināja ierobežojumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai līdz 2021. gada
15. novembrim. Vadība ir izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa
izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās
princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams un Uzņēmums spēj turpināt
saimniecisko darbību.
Ņemot vērā politiskos notikumus pasaulē, kas tieši skar arī Latvijas Republiku, nav
paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības
nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība ietekmi uz
uzņēmuma darbību neizjūt, bet nav skaidrības kāda tā varētu būt nākotnē.

Valdes loceklis Voldemārs Cērps
Grāmatvede Linda Tīde
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
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