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ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU 
 

Uzņēmuma nosaukums 

 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” 

Juridiskā adrese 

 

Stūra iela 7. Skrunda Skrundas novads  

LV-3326 

Reģistrācijas numurs komercreģistrā 

 

41203022001 

Kapitālsabiedrības veids 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Uzņēmuma darbības veidi  

 

Komunālo pakalpojumu sniegšana – 

siltumenerģijas ražošana un piegāde, 

ūdens ieguve un sadale, kanalizācijas 

notekūdeņu pārsūknēšana un attīrīšana; 

dzīvojamo māju apsaimniekošana, 

teritorijas tīrīšana; autoceļu ikdienas 

uzturēšana, drošības pasākumi kustības 

drošībai uz ceļiem, pārējo pakalpojumu 

sniegšana 

 

Pārskata periods 

Valde  no 01.01.2009.- 22.11.2009   

 

01.01.2009. - 31.12.2009. 

 

Rudzroga Aivars,  

valdes priekšsēdētājs ar tiesībām 

pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar 

visiem valdes locekļiem 

Danenbergs Valdis,  

valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes 

locekļiem. 

Rolavs Leonards,  

valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes 

locekļiem. 

 

Valde  no 23.11.2009.-.31.12.2009 
      ( reģistrētas izmaiņas UR) 

Rudzroga Aivars, , 

valdes priekšsēdētājs ar tiesībām 

pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā ar 

visiem valdes locekļiem; 

Danenbergs Valdis,  

valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes 

locekļiem;  

Stepiņš Guntars,  

valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

kapitālsabiedrību kopā ar visiem valdes 

locekļiem. 

 

Revidents 

 

SIA „GALIJA” Reģ. Nr.40003506029, 

adrese: Rīga Lienes iela 9-17. 



 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

 

 

1. Sabiedrība dibināta un reģistrēta UR 2004. gada 2. jūlijā, darbību uzsākusi 2005. 1. janvārī 

Dibinātājs un vienīgais īpašnieks – Skrundas novada pašvaldība; kapitāla daļu turētāja pārstāvis 

pārskata periodā  ir Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, no 01.09.2009. 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis Grāvelis. 

 

 

Sabiedrība dibināta ar mērķi sniegt sabiedriskos pakalpojumus Skrundas pilsētā un tās lauku teritorijā, 

kā arī citiem klientiem atbilstoši pieprasījumam, ko savu iespēju robežas sabiedrība veic. Sabiedrība 

ir maksātspējīga, sabiedrības aktīvi nav apgrūtināti. 

 

 

2. Pārskata periodā sabiedrībai ir samazinājies neto apgrozījums , tas ir 95.3%  salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu: 

 

 2009. gads 2008. gads 

   

Neto ieņēmumi( latos) 345562 362549 

 

pārskata perioda peļņa ir 1250 lati 

 2009. gads 2008. gads 

   

Peļņa vai zaudējumi (latos) 1250 -52125 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana pārskata periodā nesuši nelielus zaudējumus, 

kas pamatā saistīti ar novēlotām tarifu izmaiņām un nepilnīgu patēriņa uzskaiti. Kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  amortizācijas atskaitījumi ir 20.6  tūkst. Ls gadā , kas sastāda 26 % no 

kopējām ražošanas izmaksām, bet ierobežotā pakalpojuma patērētāju loka dēļ, tās netiek pilnībā 

noslogotas, līdz ar to paaugstinās šo izmaksu slogs pakalpojuma pašizmaksa. Negatīva tendence ir 

novērojama, ka, pieaugot pakalpojuma tarifiem, kā arī palielinoties patērētāju lokam, kuri norēķiniem 

par pakalpojumu izmanto ūdens patēriņa mēraparatūru, samazinās pakalpojumu apjoms. Lai novērstu 

zaudējumu rašanos, 2009. gada 1. martā stājās spēkā Liepājas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora  apstiprinātie jaunie  ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. 

 

 2009. gads 2008. gads 

   

Ūdensapgāde Skrundas pilsētā Ls/m3 0.58 0.44 

Kanalizācijas novadīšana Skrundas pilsētā Ls/m3 0.80 0.75 

 

Ieņēmumi no siltumenerģijas ražošanas un piegādes sastāda 40.2% no sabiedrības neto apgrozījuma. 

2008. gada 25. septembrī  Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja jaunu 

siltumapgādes tarifu, piesaistītu mazuta kotācijai USD/t un dabasgāzes difirencētiem tirdzniecības 

gala 17 tarifiem Ls/tūkst.m3. 

Siltumapgādes tarifā kurināmā cenas – gāzes –īpatsvars ir 72%, kura pārskata gadā , uzsākot 2009. 

gada rudenī apkures sezonu ir samazinājusies  uz 65.4% % ( janvārī 274.99; decembrī 179.99 

Ls/tūkst.m3), kā rezultātā ir samazinājusies saražotās MWh cena patērētājiem no Ls 52.26 janvārī līdz 

Ls 40.15 decembrī  ( 76.8% ) .Apkures tarifi 2009. gadā netika mainīti, mainījās tarifa mainīgā daļa, 

atbilstoši gāzes kā kurināmā cenai. Siltumapgāde nav nesusi zaudējumus un izveidojies neliels 

uzkrājums, kas ļaus veikt nepieciešamos uzturēšanas darbus 2010. gada vasaras periodā. Iedzīvotāju 

parādi par apkuri rada draudus sabiedrības spējai norēķināties par kurināmo – dabas gāzi. 

 



Paralēli sabiedrība strādā pie pakalpojumu izmaksu samazināšanas. Pakalpojumi sniegšana, kuriem 

nav sabiedriski regulējami tarifi, sabiedrībai rada zaudējumus. Šo pakalpojumu sniegšanas lietderība 

nākotnē ir jāizvērtē. 

 

Sabiedrība apsaimnieko 69 dzīvojamās mājas, apsaimniekošanas maksa daudzās mājās nav 

mainījusies kopš 1997. gada un ir no 9 – 11.5 sant/m2. Pārskata periodā sabiedrība ir apguvusi 

piesaistītos līdzekļus un veidojas neliels līdzekļu uzkrājums , kuru veido mājas, kuras plāno veikt 

lielākus remontdarbus. Sabiedrība ir veiksmīgi ieviesusi MK noteikumos noteiktās prasības 

dzīvojamo māju apsaimniekošanā.  

Sabiedrība pārskata periodā ir izveidojusi mājas lapu www.sks.lv  internetā, kur katrs 

apsaimniekojamo māju iedzīvotājs var iepazīties ar apsaimniekošanas plānotajām tāmēm un saņemto 

līdzekļu izlietojumu, kā arī cita informācija sabiedrības klientiem un sadarbības partneriem. 

 

2009.gada  29.decembrī dalībnieks Skrundas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par pašvaldībai 

piederošā dzīvojamā fonda Skrundas novada Rudbāržu pagastā apsaimniekošanas deleģēšanu 

sabiedrībai. 

 

 

Viens no riska faktoriem sabiedrības rentabilitātes pazemināšanā ir augstie darbaspēka nodokļi, 

augstās energoresursu cenas un iedzīvotāju zemā maksātspēja. 

 

 2009. gads 2008. gads 

   

Sabiedrības kopējais likviditātes koeficients 1.15 1.18 
   (apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditoriem)   

Ir droša garantija maksājumu savlaicīgai veikšanai   

   

Absolūtais likviditātes koeficients 0.98 0.91 
   (naudas līdzekļi / īstermiņa kreditoriem)   

Ir pietiekoša maksātspējas garantija   

   

Maksātnespējas koeficients 0.31 0.31 
   (kreditoru parādi / pašu kapitālu)   

Šī rādītāja kritiskā robeža ir < 1.0   

 

Saistību īpatsvars ir 36% no bilances kopsummas, no tām īstermiņa saistības ir 35%.  

 

3. Sabiedrībai atskaites perioda beigās debitoru parāds ir 5.8 % no aktīvu vērtības, iedzīvotāju 

debitoru parāds par saņemtajiem pakalpojumiem ir 52.5 tūkst. lati . Parādu piedziņā tiek ieguldīts liels 

darbs no sabiedrības speciālistu puses, lai samazinātu parādu piedziņas izmaksas,  sabiedrība  

uzsākusi sadarbību  ar parādu piedziņas firmu SIA Latinkasso,  nākotnē  jāizvērtē piedziņas izmaksu 

un efektivitātes atbilstība. Parādu piedziņai piespiedu izpildīšanas kārtībā tiesu izpildītāji strādā ar 30 

parādniekiem, piedziņa ir neefektīva, jo vairumā gadījumu parādniekam nav ienākumu uz kuriem 

vērst piedziņu. 

 

4. Sabiedrība ir iesaistījusies Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļu piesaistes projektā 

ūdenssaimniecības attīstībā , pēc kura īstenošanas palielināsies pakalpojuma pircēju loks un 

uzlabosies sniegtā pakalpojuma kvalitāte.2008. gada 12 decembrī ir noslēgts civiltiesiskais līgums ar 

Vides Ministriju par Kohēzijas fonda projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes 

pašvaldībās, Skrunda” īstenošanu. 

2009. gada 10. novembrī parakstīts būvdarbu līgums ar SIA „Ostas celtnieks” par būvniecību 

saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14  

Kurzemes pašvaldībās Skrunda” ietvaros. Līguma izpildes rezultātā tiks uzlabota 

ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitāte, paplašināta šo pakalpojumu pieejamība 

patērētājiem . Līguma summa ir 620 784.69 Ls bez PVN. 

 

http://www.sks.lv/


5.        Sabiedrībai ir veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru , sabiedrība piedalās  

NVA rīkotajos projektos, kā rezultātā bezdarbnieki apgūst amata prasmes , sabiedrība uzlabo 

pakalpojumu kvalitāti 

 

6. Svarīgi notikumi pēc pārskata perioda beigām . 2010.g 28. janvārī dalībnieks Skrundas 

novada pašvaldība, ir pieņēmis lēmumu palielināt sabiedrības pamatkapitālu par Ls 442 500 ar 

mantisko ieguldījumu. 

 

7. Priekšlikums pārskata perioda peļņu  izlietot iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. 

 

 

Sabiedrības valde: 

 

1. Aivars Rudzroga      _______________________________________ 

 

2. Valdis Danenbergs  _______________________________________ 

 

3. Guntars Stepiņš       _______________________________________ 

 

 

2010. gada „12. martā 

 

 

Gada pārskats apstiprināts 2010 . gada   15. martā  Valdes sēdes protokols Nr. 2010/03 

 

 

 

 

 



 

BILANCE 

2009. gada 31. decembrī 

(latos) 

Bilances posteņi Piez. Uz  

Uz 

31.12.2008. 

    31.12.2009.  

AKTĪVS      

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

I Nemateriālie ieguldījumi     

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības  1 286 485 

3. Citi nemateriālie ieguldījumi  1 0 37 

Kopā nemateriālie ieguldījumi   286 522 

II Pamatlīdzekļi     

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi  2 828979 848037 

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  2 30169 40478 

Kopā pamatlīdzekļi   859148 888515 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi   859434 889037 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

I. Krājumi     

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   419 467 

2. Avansa maksājumi par precēm, pakalpojumiem  425  

Kopā krājumi   844 467 

II Debitori     

1. Pircēju un pasūtītāju parādi  3 82491 74018 

4. Citi debitori  4 50 198 

7. Nākamo periodu izmaksas  5 633 678 

Kopā debitori   83174 74894 

IV Nauda  6 499917 247328 

Kopā apgrozāmie līdzekļi   583935 322689 

Aktīvs kopā    1 443369 1 211726 



 

PASĪVS  

Uz 

31.12.2009. 

Uz 

31.12.2008. 

I   PAŠU KAPITĀLS      

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 7 984226 984226 

5. Rezerves 8 51614 51614 

b) rezerves pašu akcijām vai daļām;  51614 51614 

6. Nesadalītā peļņa:    

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  -121410 -69285 

b) pārskata gada nesadalīta peļņa.  1250 -52125 

Nesadalītā peļņa kopā  -120160 -121410 

Kopā pašu kapitāls  915680 914430 

II  UZKRĀJUMI    

3. Citi uzkrājumi 10 10650 10609 

Kopā uzkrājumi   10650 10609 

III KREDITORI     

Ilgtermiņa kreditori    

Ilgtermiņa kreditori     

6. Citi aizņēmumi  7789 13447 

Kopā ilgtermiņa kreditori  7789 13447 

Īstermiņa kreditori    

5. No pircējiem saņemtie avansi   0 559 

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  3704 20071 

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   7732 6073 

11. Pārējie kreditori   6845 8806 

12. citi aizņēmumi   5595 5389 

15. Uzkrātās saistības   4071 3150 

16. Nākamo periodu ieņēmumi  481303 229192 

Kopā īstermiņa kreditori   509250 273240 

Kopā kreditori   517039 286687 

Pasīvs kopā   1 443369 1 211726 

 

 



 

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS  

Par periodu 01.01.2009. – 31.12.2009. 

(latos) 

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

Posteņi Piez. 2009. gads 2008. gads 

      

1. Neto apgrozījums 1 345562 362549 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 343419 409232 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  2143 -46683 

5. Administrācijas izmaksas 3 12300 14846 

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 13005 11135 

7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 5 858 737 

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  31 77 

12. Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 771 1071 

13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  1250 -52125 

16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  1250 -52125 

19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   1250 -52125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 

par periodu 01.01.2009. -31.12.2009.   

latos 

 Daļu kapitāls 

Rezerves 

pašu 

akcijām un 

daļām 

Iepriekšējo 

gadu 

nesadalītā 

peļņa  

 

 

Pārskata gada 

nesadalītā 

peļņa Kopā 

  1 2    3 4 

Saldo uz 31.12.2007. 617606 51614 -53708   -15577 599935 

2007. gada zaudējumu 

pārklasificēšana   -15577   +15577  

2008.gada zaudējumi      -52125 -52125 

Īpašnieka ieguldījums 

pamatkapitālā 366620      366620 

Saldo uz 31.12.2008. 984226 51614 -69285   -52125 914430 

2008. gada zaudējumu 

pārklasificēšana   -52125   +52125  

2009. gada peļņa      1250 1250 

Saldo uz 31.12.2009. 984226 51614 -121410   1250 915680 

 



 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS  

par periodu 01.01.200.- 31.12.2009.  

(latos) 

(Pārskats sagatavots ar netiešo metodi) 

Posteņi Piez. 2009.  2008. 

    gads gads 

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA       

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem  +1250 -52125 

Korekcijas:    

a) pamatlīdzekļu nolietojums (+)  +29590 +47120 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)  +236 +298 

c) uzkrājumu veidošana (+)(izņemot uzkrājumus šaubīgiem 

parādiem)  +41 +3581 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 

saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām  +31117 -1126 

Korekcijas:    

 Procentu izmaksas  +771 +1071 

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)  -8280 -19307 

b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)  -377 +1006 

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 

maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)  -21625 +22250 

Procentu izmaksas  0 -1071 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  +1606 +2823 

6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem  +1606 +2823 

8. Pamatdarbības neto naudas plūsma  +1606 +2823 

II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  -223 -374704 

4. Pamatlīdzekļu izslēgšana  - +30 

5. Pamatkapitāla palielināšana  - +366620 

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  -223 -8054 

III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

1. Nākamo periodu ieņēmumi  +252111 +229192 

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  +252111 +229192 

V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS 

VAI SAMAZINĀJUMS   +252589 +223961 

VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS 

PĀRSKATA GADA BEIGĀS   499917 247328 



Finanšu pārskata pielikums. 
 

I Grāmatvedības politika. 
 
1. Vispārīgie principi 

 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas grāmatvedības standartiem :  

LGS1 -  Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

LGS2 -  Naudas plūsmas pārskats 

LGS3 -  Notikumi pēc bilances datuma 

LGS4 - Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas 

LGS5 -  Ilgtermiņa ieguldījumi 

LGS6 -  Ieņēmumi 

LGS7 -  Pamatlīdzekļi 

LGS8 -  Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi 

un „Gada pārskatu likums”. 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. 

 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes. 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes ir 

mainītas. Ar rīkojumu Nr. 02-01/1 no 05.01.2009. mainītas ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma 

normas. 

 

Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem: 

1) pieņemot, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 

2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 

3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies 

pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp 

bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu; 

c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma 

summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

 

4) 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; 

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu; 

8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to 

ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu. 

2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti to rašanās brīdī vai brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tiem. 



3. Pamatlīdzekļi 

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.  

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.  Nolietojumu aprēķina pēc lineārās 

nolietojuma aprēķināšanas metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai 

norakstītu pamatlīdzekļu vērību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda 

beigās, izmantojot  šādas vadības noteiktās likmes: 

                                                           (% 2009.gadā)               (% 2008.gadā) 

Ēkas un būves                                             1 -5                             1- 5 

Transportlīdzekļi                                       10-20                              20 

Datortehnika                                                   35                              35 

Pārējie pamatlīdzekļi                                  5 - 20                             20 

 

4. Debitoru parādi 

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

uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem.  Šaubīgo debitoru parādu apjomu nosaka, veicot katra 

debitora parāda termiņanalīzi un izmantojot citu atbilstošu informāciju par parāda atgūstamību. 

Identificētie bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos 

 

5. Krājumi 

Izejvielu un materiālu un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. 

 

6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

Pārskata gada peļņa ir aprēķināta saskaņā  ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atliktais 

nodoklis tiek aprēķināts, bet netiek grāmatots, jo sabiedrībai ir deklarācijas zaudējumi par 

iepriekšējiem taksācijas periodiem 183 tūkst. Ls apmērā. 

 

7. Nauda un tās ekvivalenti 

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

atlikumiem . 

 



 

II Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 
 

Piezīme Nr.1. Neto apgrozījums 

 

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem LVL: 

 
Darbības veidi 2009. gads 2008. gads 

Siltumenerģijas ražošana un piegāde 138919 134523 

Ūdens ieguve, piegāde, kanalizācijas notekūdeņu 

pārsūknēšana 

 

72768 

 

66816 

Dzīvojamo māju apsaimniekošana 38787 40645 

Teritorijas sakopšana, labiekārtošana 47955 46379 

Ielu un ceļu uzturēšanas darbi 22854 32395 

Pārējie  24279 41791 

Kopā: 345562 362549 

 

Pamatojoties uz LGS Nr. 6. „Ieņēmumi”, neto apgrozījumā nav iekļautas summas, kuras sabiedrība 

saņem trešās personas vārdā – atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa 8805 Ls; maksa par 

elektrību apsaimniekojamo māju koplietošanas telpu apgaismošanai –2081Ls, samazināts kopā – 

10886 Ls 

 

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem LVL: pirms ieņēmumu korekcijas, atbilstoši LGS 

Nr. 6. 
Darbības veidi 2009. gads 2008. gads 

Siltumenerģijas ražošana un piegāde 138919 134523 

Ūdens ieguve, piegāde, kanalizācijas notekūdeņu 

pārsūknēšana 

 

72768 

 

66816 

Dzīvojamo māju apsaimniekošana 38787 40645 

Teritorijas sakopšana, labiekārtošana 47955 46379 

Ielu un ceļu uzturēšanas darbi 22854 32395 

Pārējie pakalpojumi  35165 55353 

Kopā: 356448 376111 

 
 

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiemLVL: 

 

Tirgus 2009. gads 2008.gads 

Latvijā 345562 362549 

Kopā: 345562 362549 

 

Piezīme Nr.2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 
 

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

iegādes pašizmaksā: 
Izmaksu veids 2009. gads 2008.gads 

Materiālās izmaksas 129378 147115 

Pārējās ārējās izmaksas 23183 23867 

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi 29826 47449 

Personāla izmaksas 153736 177274 

Citas ražošanas izmaksas 7296 7686 

Kopā 343419 409232 

 



Pamatojoties uz LGS Nr. 6. „Ieņēmumi”, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās nav iekļautas 

summas, kuras sabiedrībai rodas trešās personas vārdā sniegto pakalpojumu nodrošināšanai – 

atkritumu savākšanas pakalpojuma – 8832 Ls; apsaimniekojamo māju koplietošanas telpu 

apgaismošanai -2081 Ls; samazināts kopā 10913 Ls. 

 

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

iegādes pašizmaksā pirms izdevumu korekcijas, atbilstoši LGS Nr. 6: 

 
Izmaksu veids 2009. gads 2008.gads 

Materiālās izmaksas 131459 152265 

Pārējās ārējās izmaksas 32015 32389 

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi 29826 47449 

Personāla izmaksas 153736 177274 

Citas ražošanas izmaksas 7296 13527 

Kopā 354332 422904 

 
Piezīme Nr.3. Administrācijas ( valdes)  izmaksas. 

 
Izmaksu veids 2009. gads 2008. gads 

Personāla izmaksas 12300 14846 

Kopā: 12300 14846 

 
Piezīme Nr.4. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 
Ieņēmumu veids 2009. gads 2008.gads 

Pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbināto algošanai  11279 10238 

Pēc tiesas sprieduma  245 41 

Soc. apdrošināšanas iemaksu atgriešana pēc VID 

lēmuma 

 

0 

 

220 

Citi (lūžņu pārdošana) 1081 236 

Ieguldījuma kompensācija dzīvoj. mājas Kalēju 12a  

apsaimniekošanā 

 

400 

 

400 

Kopā: 13005 11135 

 
Piezīme Nr.5. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 
 

Izmaksu  veids 2009. gads 2008. gads 

Ieņēmumu un izdevumu korekcijas rezultāts, LGS Nr. 6. 28 110 

Citi - ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi 404 627 

Norakstīti zaudēti debitoru parādi 396 0 

Norakstīta nozagta degviela 30 0 

Kopā: 858 737 

 
Piezīme Nr.6. Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 
 2009. gads 2008. gads 

% maksājumi par līzingu 692 1028 

Zaudējumi no EUR maksājumiem 79 39 

Nodokļu kavējuma nauda 0 4 

Kopā: 771 1071 

 

 

 

 

 
 

 



Piezīme Nr.7. Pārējie nodokļi 

 
 2009. gads 2008. gads 

Nekustama īpašuma (zemes) nodoklis 0 2 

Kopā: 0 2 

 

III Skaidrojumi bilances posteņiem 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

Piezīme Nr.1. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats 
 

Šajā postenī uzrādītas datorprogrammas un licences, kuras paredzēts norakstīt 5 gadu laikā: 

 

 Licences Datorprogra

mmas 

Nemateriālie 

ieguldījumi 

kopā 

Sākotnējā vērtība    

uz 31.12.2008. 992 332 1324 

Iegādāts 2008. 0 0 0 

Izslēgts 2008. 0 0 0 

uz 31.12.2008. 992 332 1324 

Nolietojums    

uz 31.12.2008. 507 295 802 

Aprēķināts 2009. 199 37 236 

Izslēgts 2009. 0 0 0 

uz 31.12.2009. 706 332 1038 

Bilances vērtība 

 uz 31.12.2008. 

 

485 

 

37 

 

522 

 Bilances vērtība 

 uz 31.12.2009. 

 

286 

 

0 

 

286 

 
Piezīme Nr.2. Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

 

 Ēkas un būves Zeme Pārējie pamat-

līdzekļi 

Kopā 

Sākotnējā vērtība     

31.12.2008. 943543 2417 71545 1017505 

Iegādāts 2009.  0 0 223 223 

Likvidēts 2009. 0 0 0 0 

31.12.2009. 943543 2417 71768 1017728 

Nolietojums     

31.12.2008. 97923 0 31067 128990 

Aprēķināts 2009. 19058 0 10532 29590 

Izslēgts 2009. 0 0 0 0 

31.12.2009. 116981 0 41599 158580 

Bilances vērtība uz 

31.12.2008. 

 

845620 

 

2417 

 

40478 

 

888515 

Bilances vērtība uz 

31.12.2009. 

 

826562 

 

2417 

 

30169 

 

859148 

 



 
Debitori 

Piezīme Nr.3. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
 31.12.2009. uz 31.12.2008. 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 86186 76222 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 3695 2204 

Bilances vērtība: 82491 74018 

 

Piezīme Nr.9. Uzkrājumi 
 

Uzkrājuma veids Apjoms pārskata 

gada sākumā 

Palielinājums Apjoms pārskata 

gada beigās 

Šaubīgiem debitoru parādiem 2204 1491 3695 

 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti, veicot katra debitora parāda termiņanalīzi, 

parādiem, kuru apmaksas termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, veido uzkrājumu 50% apmērā. 
 

 

Parādu sadalījums pa valūtām 31.12.2009. uz 31.12.2008. 

 Valūta LVL Valūta LVL 

LVL  82491  74018 

Kopā:  82491  74018 

 

Piezīme Nr.4. Citi debitori 

 

 uz 31.12.2009. uz 31.12.2008. 

Citu debitoru parādu uzskaites vērtība – Pievienotās vērtības 

nodoklis 

 

0 

 

148 

Norēķini ar kasieri 50 50 

Bilances vērtība: 50 198 

 
Piezīme Nr.5. Nākamo periodu izmaksas 
 

 uz 31.12.2009. uz 31.12.2008. 

Transportlīdzekļu apdrošināšana OCTA; KASKO 497 547 

Žurnālu , avīžu abonēšana 130 131 

Gāzes balonu nomas maksa 6 0 

Kopā:   633 678 

 

Piezīme Nr.6. Naudas līdzekļi valūtā un LVL pēc LB kursa uz 31.12.2009. 

 
 uz 31.12.2009. uz 31.12.2008. 

 Valūta LVL Valūta LVL 

AS Latvijas Krājbanka  17755  18136 

Valsts kase  481303  229192 

AS Swedbank  859  0 

Kopā:  499917  247328 

 

2009.gada decembrī saņemts avansa maksājums 252111 Ls no Valsts kases Kohēzijas fonda 

projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās ,Skrunda”  

 

 

 

 

 

 



PASĪVS 
Piezīme Nr.7 Pamatkapitāls. 

 
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieka - Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 

ieguldījumiem. 

Sabiedrības pamatkapitāls ir 984226  lati. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 984226 daļās. Vienas 

daļas nominālvērtība ir viens lats. Kapitāla daļu apmaksas veids ir naudā un ar mantisko ieguldījumu.  
 

Pamatkapitāls 

pārskata gada sākumā 

LVL 

Apmaksāts pārskata 

gadā ar mantisko 

ieguldījumu LVL 

Apmaksāts pārskata 

gadā naudā LVL 

Pamatkapitāls pārskata 

gada beigās L 

VL 

 

984 226 

 

0 

 

0 

 

984 226 

 

Piezīme Nr.8. Rezerves pašu akcijām un daļām. 

 
Rezerves veidi 2009. gads 2008. gads 

Naudas līdzekļi LVL 19606 19606 

Pircēju un pasūtītāju parādi  34701 34701 

Izejvielas un materiāli 1411 1411 

Kopā: 51614 51614 

 

Rezerves pašu akcijām un daļām saņemtas no dalībnieka – Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju 

domes, par šīm rezervēm līdz pārskata perioda beigām nav palielināts uzņēmuma pamatkapitāls. 

 

 

. 

 

Piezīme Nr.10. Citi uzkrājumi 

 

Uzkrājumu veidi Apjoms pārskata 

gada sākumā 
Palielinājums Apjoms pārskata 

gada beigās 

Uzkrājumi atvaļinājumiem 10609 41 10650 

Kopā: 10609 41 10650 

 
Uzkrājuma atvaļinājumiem veidošanas metode: uzkrātā atvaļinājuma dienu skaitu uz 31.12.2009. 

reizina ar dienas vidējo izpeļņu pārskata gadā, vienlaicīgi aprēķinot darba devēja sociālās 

apdrošināšanas maksājumus. 



 

IV Vispārīga informācija 
 

Nodokļi. 

 
Nodokļa veids Atlikums 

uz 

31.12.2008. 

Aprēķināts 

2009. gadā 

Samaksāts 

2009. gadā 

Aprēķināta 

kavējuma 

nauda 

Atlikums 

uz 

31.12.2009. 

Pievienotās vērtības 

nodoklis 

 

-148 

 

27152 

 

24803 

 

0 

 

2201 

Sociālais nodoklis 3900 43751 44228 0 3423 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

 

1977 

 

 

21205 

 

21376 

 

0 

 

1806 

Dabas resursu nodoklis 332 1107 1145 0 294 

Riska nodeva 12 117 121 0 8 

Kopā: 6073 93332 91673 0 7732 

 

Nodokļi uzrādīti bilancē īstermiņa kreditoru sastāvā 10. rindā.  

 

Uzņēmumā nodarbināto personu skaits 
 

 2009. gads 2008.gads 

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā 39 44 

 

Personāla izmaksas 

 
Izmaksu veids 2009. gads 2008.gads 

Algas 123900 138562 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 29491 32936 

Dāvinājumi, pabalsti, neapliekami ar nodokļiem 300 5586 

Pabalsti, apliekami ar nodokļiem 45 190 

Kopā: 153736 177274 

 



Informācija par atlīdzību padomes locekļiem, valdes un vadības locekļiem 

 

Izmaksu veids 2009. gads 2008. gads 

Alga valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem 9940 10413 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas pieskaitījumi 2360 2833 

Atalgojums kapitāldaļu turētāja pārstāvim 0 1440 

Dāvinājumi, neapliekami ar nodokļiem 0 160 

Kopā: 12300 14846 

  
                                                                                                2009. gads                2008. gads 

Atlīdzības kopsumma SIA „Galija”  

par gada pārskata pārbaudi                                                         800.00                   800.00 

 

 

 

Valde : 

 

 

1. Aivars Rudzroga 

 

_______________________ 

 

2 Valdis Danenbergs 

 

_______________________ 

 

3. Guntars Stepiņš 

 

 

_______________________ 

 
 

2010. gada  12. martā 

 

 

 



IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912. Raiņa ielā 11, Skrundā, LV - 3326, tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

25.03.2010. (Prot.Nr. 5, 6.§) 

Par SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 2009. gada pārskata apstiprināšanu 

1. Skrundas   novada   dome   izskata   SIA   ,,Skrundas   komunālā   saimniecība"   valdes 

priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 15.03.2010. iesniegumu par SIA ,,Skrundas komunālā  

saimniecība" 2009. gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Pamatojoties    uz    LR    likuma    ,,Par    valsts    un    pašvaldību    kapitāla    daļām    un 

kapitālsabiedrībām" 48. panta pirmās daļas  1. punktu, kas nosaka, ka ,,tikai dalībnieku  

sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu", atklāti balsojot, ,,par" - 

11 (Santa LENCBERGA, Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,  

Ivars    GRUNDMANIS,    Rihards    VALTENBERGS,    Nellija    KLEINBERGA,    Rudīte 

KRONLAKA, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA), ,,pret" - nav, 

,,atturas" - 1 (Ainārs PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt SIA ,,Skrundas komunālā saimniecība" 2009. gada pārskatu. 

Sēdi vadīja Sēdi 

protokolēja 

/paraksts/ 

/paraksts/ 

N. Kleinberga 

E. Pole 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 SIA «SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" dalībniekiem  

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši pievienotā SIA ,,Skrundas komunālā saimniecība" 2009.gada pārskatā ietvertā 

finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļots no 7. līdz 20. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 

2009.gada 31.decembra bilanci, 2009.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu 

pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un 

citu paskaidrojošu informāciju pielikumā. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās 

kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, 

r,e kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas 

grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu 

sagatavošanu. 
Revidenta  atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīz ijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai 

isgutu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 
Revīzija  ietver procedūras, kas tiek veiktas,  lai  iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 

pārskatos  uzrādītajām  summām  un  atklāto  informāciju.  Procedūras tiek  izvēlētas pamatojoties uz  
revidenta profesionālo vērtējumu,  ieskaitot krāpšanas vai  kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska  
novrējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas  

izveidota,   lai   nodrošinātu   finanšu   pārskata   sagatavošanu   un   tajā   sniegtās   informācijas 

patiesu atspoguļošanu,  ar mērķi  noteikt apstākļiem  piemērotas revīzijas  procedūras,  bet nevis  lai  

izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un 

nozīmīgu vadības  izdarīto  pieņēmumu  pamatotības,  kā arī finanšu pārskatā  sniegtās  informācijas 

vispārēju izvētējumu 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzi 

n u ma izte ikšana i. 

Atzinums 
Mūsuprāt,  iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA 

Skrundas komunālā saimniecība" finansiālo stāvokli 2009.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības 

rezultātiem un naudas plūsmām 2009.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. 

Ziņojums  par vadības ziņojuma atbilstību 

Mēs esam. iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2009.gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 6. 
lappusei un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2009.gada finanšu 
pārskata atspoguļoto finanšu informāciju. 

.SIA..GALIJA" Zvērinātu revidentu 

komercsabiedrība, licenceNr.56,  

Lidija Gailāne 

Atbildīgā zvērinātā revidente, sertifikāts Nr.2. 
      Valdes locekle 

Rīga, Latvija 
2010.. gada 12.martā 

 


