
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 42403003341
Nosaukums VIĻĀNU SILTUMS SIA
Adrese Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 14
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Jā

Noapaļošanas pakāpe gada
pārskata summās

euro

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Svetlana Cvetkova
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

26.03.2020

Amatpersonas amats valdes locekle
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 177 431 193 714
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 177 431 193 714
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 279 038 305 318
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 28 193 9 525
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 0 5 000
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā 220 484 662 513 557
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 484 662 513 557
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 11 328 10 528
I. Krājumi kopā 450 11 328 10 528
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 158 206 162 995
4. Citi debitori. 500 2 060 2 416
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 925 221
II. Debitori kopā 550 161 191 165 632
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 110 073 98 378
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 282 592 274 538
BILANCE 640 767 254 788 095

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 622 947 622 947
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -25 775 -16 543
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -991 -9 232
Pašu kapitāls kopā 800 596 181 597 172
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 940 131 532 147 027
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 131 532 147 027
Īstermiņa kreditori: 1 020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 3 423 3 434
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 6 032 6 261
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 13 468 13 468
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 4 777 7 519
11. Pārējie kreditori. 1130 2 819 4 577
14. Uzkrātās saistības. 1160 9 022 8 637
Īstermiņa kreditori kopā 1180 39 541 43 896
BILANCE 1190 767 254 788 095
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 337 476 344 037
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 337 476 344 037
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 307 565 326 873

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 29 911 17 164
5. Administrācijas izmaksas. 70 33 085 34 239
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 10 818 9 274
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 7 760 1 431
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -116 -9 232
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 875 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -991 -9 232
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -991 -9 232
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Naudas plūsmas pārskats (NPP) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

NPP pēc netiešās metodes (NPP2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Pamatdarbības naudas plūsma 10
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. 20 -116 -9 232
Korekcijas: 30
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; 40 52 440 48 478
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu
izmaiņu ietekmes korekcijām.

130 52 324 39 246

Korekcijas: 140
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 150 4 441 9 380
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 160 -800 198
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu
atlikumu pieaugums vai samazinājums.

170 -4 355 -13 468

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 180 51 610 35 356
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. 200 -875 0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 210 50 735 35 356
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. 250 -23 545 -3 969
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. 310 -23 545 -3 969
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 360 -15 495 -13 468
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 390 -15 495 -13 468
V. Pārskata gada neto naudas plūsma 410 11 695 9 059
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 420 98 378 89 319
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 430 110 073 98 378
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 20 622 947 622 947
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 50 622 947 622 947
VI. Nesadalītā peļņa 260
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 270 -25 775 -16 543
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 290 -991 -9 232
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 300 -26 766 -25 775
VII. Pašu kapitāls 310
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 320 597 172 606 404
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 340 596 181 597 172
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 14

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumu"un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Peļņas un zaudējumu
aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.
Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk , uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas
konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek at6zītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā
noteiktajiem atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 300 EUR.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas un nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiemto
atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedez 300 EUR.
Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina no pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības vai citas uzskaites vērtības, ar
kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību,(turpmāk- pamatlīdzekļu uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu,
kuru aprēķina no nākamā mēneša , kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, līdz bilances
datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) ,turpmāk (uzkrātais nolietojums) un visus veiktos vērtības norakstījumus ( piemēram-
zaudējumi no vērtības samazināšanās).
Pamatlīdzekļu sākotnējo vai citu vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderrīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi.
Pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt
atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas gadījumā izveidotā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta, ja pārvērtētais
pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība samazina pārvērtēšanas
rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver
peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumus sākotnēji9 novērtē atbilstoši iegādes izmaksām ražošanas pašizmaksai. Krājumu vērtību koriģē , lai tie bilances datumā
tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām  vai ražošanas pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, jo tas ir
zemākais no vērtības rādītājiem.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādus, kuru saņemšana tiek apšaubīta, novērtē atbilstoši neto vērtībai. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai
iepriekšējos pārskata gados atzīto debitoru parādu 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, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds
noteiktajā termiņā, kā ari pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā
arī citos gadījumos.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumus veido ari tad, ja:
-sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašpienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai
zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.
-sagaidāms, ka šo pienākumu izpildei  būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj
ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas vai zināmas vai
kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai saistību rašanas datums.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Uzkrātās saistības.
Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai
pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav  saņemts attiecīgs  norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina,
pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu  apliecinošiem dokumentiem.
Postenī uzskaita arī aplēstās saistību summas  pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājuma
dienām sabiedrības grāmatvedībā , iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot
vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no
vai rēķina saņemšanas datuma.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa ,proti, izdevumus norāda, ņemot
vērā to rašanās laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.
Izmaksas  saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
1.4.8. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Saistītās puses.
Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī tad, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru personu, pieņemot ar finansēm vai
saimniecisku darbību saistītus lēmumus, tad tās tiek uzskatītas par saistītām pusēm. Par saistītām pusēm tiek uzskatīti akcionāri,
augsta līmeņa vadība, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kas tieši  vai netieši caur vienu vai
vairākiem starpniekiem kontrolē Sabiedrību vai arī kuras Sabiedrība kontrolēvai kuri ar Sabiedrību atrodas zem kopējas
kontroles.
Saistīto pušu darījums ir resursu, pakalpojumu vai pienākumu nodošana starp pārskatu sniedzēju uzņēmumu un saistīto pusi,
neatkarīgi no tā, vai tiek ņemta maksa.
Kontrole ir spēja noteikt uzņēmuma finanšu un pamatdarbības politiku tā, lai gūtu labumus no tā darbības.
Kopīga kontrole ir ar līgumu noteikta saimnieciskās darbības kontroles savstarpēja dalīšana. Galvenais vadības personāls ir tās
personas, kurasd tieši vai netieši ir pilnvarotas un atbildīgas par uzņēmuma darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli, ieskaitot
jebkuru šā uzņēmuma direktoru ( vai izpilddirektoru vai citus).
Būtiska ietekme ir tiesības piedalīties uzņēmuma finansiālās un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanā, bet tā nenozīmē
kontroli pār šo politiku. Būtisku ietekmi var iegūt ar akciju īpašumtiesību, statūtu vai līguma palīdzību.
un apzīmējumi:
PZA-peļņas vai zaudējumu aprēķins
EDS- elektroniskā deklarēšanas sistēma
URVN- uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
GP-gada pārskats
FP-finanšu pārskats
PL-pamatlīdzekļi

1.5. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītas līdzīgu finanšu informāciju apvienojošos posteņos
Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informāciju apvienojošos posteņos.

1.7. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un
norādīšanas principa vai noteikumiem

Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un
norādīšanas principiem vai noteikumiem.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.1. galvojumi un garantijas
Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu finansiālo saistību, sniegto garantiju un citu iespējamo saistību.
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai ir noslēgts viens nomas līgums: par ražošanas telpu, palīgtelpu, noliktavas telpu, zemes, siltumtrases posma nomu
līdz 12.07.2052.
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Sabiedrībai nav aktīvu,kas būtu ieķīlāti vai citādi apgrūtināti.
1.8.4. saistības, kas attiecas uz pensijām
Sabiedrībai nav saistību, kas attiecas uz pensijām.

1.8.6. saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai ir saistības pret Viļānu novada domi.
Saistību veids- aizņēmums- 31.12.2019.- 145000 EUR.
1.8.7. informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā
Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrētu pagātnes notikumu sakarā.
1.8.8. informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus, kā arī nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.
1.8.9. informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrtība nesniedz finanšu nomas pakalpojumus, kā arī nav finanšu nomas līgumu.
1.8.10. informācija par atgriezenisko nomu
Sabiedrība nesniedz atgriezniskās nomas pakapojumus, kā arī nav noslēgtu līgumu par atgrieznisko nomu.
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1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski
ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumuattiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, finansiālo stāvokli, saistībām, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

1.10. Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Sabiedrībai nav bijuši būtiski notikumi, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kuru rezultātā šajos finanšu
pārskatos būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 736
pārskata gada beigās 1 736

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 1 736
pārskata gada beigās 1 736

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 328 967
pārskata gada beigās 328 967
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 135 253
pārskata gada beigās 151 536

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
16 283

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 193 714
pārskata gada beigās 177 431

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 662 117
pārskata gada beigās 663 617

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
1 500

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 356 799
pārskata gada beigās 384 579
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Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
27 780

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 305 318
pārskata gada beigās 279 038

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 34 993
pārskata gada beigās 56 333

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
iegādāti pamatlīdzekļi 23 545

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
Norakstīts traktors T 150 2 205

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 25 468
pārskata gada beigās 28 140

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
Nolietojums 4 877

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

Norakstīts pilnībā noamortizēta traktors T 150 2 205

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 9 525
pārskata gada beigās 28 193

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori
4.5.1. atliktā nodokļa saistību atlikumi
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 875
izmaiņas 875

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 5.1. - Aizņēmumi no radniecīgajām
sabiedrībām, kuru samaksas termiņš
ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta
pirmās daļas 5.punkts)

145 000
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 42403003341 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 06.02.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 42403014203
Licences numurs 40
Sertifikāta numurs 6
Komentārs
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SIA „Viļānu  siltums”                                                                              2019.gada  pārskats

Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 6a; Viļāni, LV -4650

Vienotais reģistrācijas Nr  42403003341



                                                   Vadības  ziņojums

       Sabiedrības  attīstība, darbības  finansiālie rezultāti  un finansiālais stāvoklis.



Sabiedrības  attīstība.

Pārskata perioda neto apgrozījums  337476 eur. Finanšu rezultāts  116 eur pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa , pēc nodokļa  aprēķināšanas 991 eur.

Pārskata perioda neto apgrozījums siltās ziemas iespaidā samazinājies  par 1,9%, bet kopējo izmaksu samazinājums ir 4%.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi, ar kuriem sabiedrība saskaras.

Sabiedrība saskaras ar riskiem, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem kā pircēju un pasūtītāju  parādi. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu riski.

Galvenie riski- kredīrisks un likviditātes risks.

Sabiedrība stingri kontrolē savu likviditātes risku, uztur atbilstošu  naudas daudzumu , kā arī izmantojot aizņēmumu no radniecīgās sabiedrības- novada pašvaldības.

Sabiedrība ir daļēji pakļauta kredīriskam  saistībā ar pircēju parādiem. 

Kontrolējot savu kredītrisku, sabiedrība pastāvīgi izvērtē klientu parādu atmaksas vēsturi, nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi.

Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā  uz kādu konkrētu darījuma partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījuma partneru grupu.



Finansiālo  rezultātu  rādītāji:

                                                                         Normatīvs                2019.            2018.    2017.

Kopējās likviditātes rādītājs                           > 2                            7,15               6,25       4,49

(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)                               = 2

Saistību īpatsvars bilancē                                 0- 0,5                     0,22               0,24       0,27

(kopējās saistības/aktīvi)

Neto peļņas rentabilitāte                             salīdzina                        -0,3                -2,6        - 2

(neto peļņa/ apgrozījums)                                                     periodus      

Aktīvu aprites rādītājs                                      > 1                            0,44               0,44         0,4                 

 (apgrozījums/aktīvi)                                                                 = 1  

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar 

pašu kapitālu                                                      > 0                           1,23                1,16        1,1

(pašu kapitāls/ilgtermiņa ieguldījumi)                                     =  0    



Atsauce uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildus skaidrojums par tām.  

Nav papildus skaidrojuma par finanšu pārskatā norādītajām summām.



Turpmākā sabiedrības attīstība.   

Viens  no  galvenajiem   mērķiem  sabiedrības  attīstībā ir  iekšējo vadības un kontroles  procesu uzlabošana un pilnveide.  

Veikt  pasākumus  siltuma zudumu samazināšanai.

Liela uzmanība tiek pievērsta  darba drošībai un vides  aizsardzības  pasākumiem.





Marija Gritāne, valdes locekle                                                      _____________      



Viļāni, Viļānu novads, 2020.gada 06.februāris.                                                  
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