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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 18 285 19 651
Citi nemateriālie ieguldījumi 2 827 4 643

3 21 112 24 294
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 5 131 553 5 272 546
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 463 463 483 882
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 62 349 76 000
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2 150 2 150

4 5 659 516 5 834 578
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi 0 1 414

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 0 1 414
5 680 628 5 860 286

Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 5 664 44

664 44

Pircēju un pasūtītāju parādi 7 56 890 64 837
Citi debitori 8 2 122 1 682
Nākamo periodu izmaksas 9 1 149 1 091

60 161 67 610
Nauda 11 38 040 27 409

98 865 95 063

5 779 492 5 955 349

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 17.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Piezīme

BILANCE

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Aktīvu kopsumma

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi kopā

Debitori kopā

Krājumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi

Pamatlīdzekļi kopā

Debitori
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

31.12.2022. 31.12.2021
EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 2 378 387 2 378 387
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 11 -1 158 957 -1 130 446
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 11 (20 130) (28 511)

1 199 300 1 219 430

Ilgtermiņa kreditori
Citi aizņēmumi 12 633 862 666 874
Nākamo periodu ieņēmumi 13 3 750 658 3 870 265

4 384 520 4 537 139
Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi 14 33 012 33 012
No pircējiem saņemtie avansi 15 0 5 206
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 16 17 666 4 143
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 10 360 10 853
Pārējie kreditori 18 6 350 7 806
Nākamo periodu ieņēmumi 19 119 607 119 607
Uzkrātās saistības 20 8 677 18 153

195 672 198 780
4 580 192 4 735 919

5 779 492 5 955 349

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 17.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Īstermiņa kreditori kopā

Piezīme

Kreditori kopā

Ilgtermiņa kreditori kopā

Pasīvu kopsumma

Kreditori

BILANCE

PASĪVS

Pašu kapitāls kopā

Pašu kapitāls
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme 01.01.2022 - 
31.12.2022

01.01.2021 - 
31.12.2021

EUR EUR
Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem 21 325 536 340 081
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas 22 (335 551) (308 714)
Bruto peļņa vai zaudējumi (10 015) 31 367 
Administrācijas izmaksas 23 (88 057) (94 207)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 24 202 494 176 357
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 25 (120 252) (138 338)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:
b) citām personām 26 (4 301) (3 690)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (20 130) (28 511)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (20 130) (28 511)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (20 130) (28 511)

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 17.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

5



Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

01.01.2022 - 
31.12.2022

01.01.2021 - 
31.12.2021

EUR EUR

Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 492 985 464 991 
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (448 562) (510 436)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 0 85 
Bruto pamatdarbības naudas plūsma 44 423 (45 360)
Izdevumi procentu maksājumiem (779)
Pamatdarbības neto naudas plūsma 43 644 (45 360)
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (33 012) (33 012)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (33 012) (33 012)
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums 10 632 (78 372)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 27 408 105 780 
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 38 040 27 408 

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 17.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc tiešās metodes)
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 2 378 387 2 097 587
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums 0 280 800
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2 378 387 2 378 387

II. Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa -1 158 957 -1 130 446
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (20 130) (28 511)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās -1 179 087 -1 158 957

III. Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 219 430 967 141
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 199 300 1 219 430

Pārskata pielikums no 8. lappuses līdz 17.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums

Sabiedrības juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs, vieta un 
datums

Juridiskā adrese 

Valdes sastāvs

Dalībnieki 

Galvenie pamatdarbības veidi

Pārskata periods

Finanšu pārskatu sagatavoja 

Ineta Dedela valdes locekle

01.01.2022 - 31.12.2022.

Siguldas novada pašvaldība - 42.72%  

Ropažu novada pašvaldība - 57.28%

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vangažu avots”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

40003274925, Rīga, 04.12.1995

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00 NACE 2.red.)

Galvenā grāmatvede: Valentīna Serebrjakova

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00 NACE 2.red.)
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

Pārskata periods līdz

Posteņu pārklasifikācija
Pārskata periodā, posteņu pārklasifikācija nav veikta.
Salīdzinošie rādītāji par 2021. gadu klasificēti pēc 2022. gada principiem un ir salīdzināmi.

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem: Grāmatvedības likuma, Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, un MK noteikumu Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumiem. 
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
    • pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
    • ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie 
kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
    • aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek 
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
d) 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
e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi 
    tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka
ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Darbības turpināšana

Sabiedrības pašu kapitāls ir pozitīvs. Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs
norēķināties ar visiem kreditoriem noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums
ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.

31.12.2022.01.01.2022.

Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
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Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

%

%

%

%

Izslēdzot no uzskaites pamatlīdzekļus, šo līdzekļu atlikušo vērtību atzīst tā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kad
šie līdzekļi tiek izslēgti.
Pamatlīdzekļi pārskata periodā nav pārvērtēti, viņu iegādes vērtībā nav iekļauti finanšu līzingu un aizņēmumu %. Visi nekustamie
īpašumi ir reģistrēti Zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda. 
Visiem pamatlīdzekļiem pārskata gada beigās tiek veikta inventarizācija ar pamatlīdzekļu objektu apskati dabā, tiek veikta
salīdzināšana ar iegādes dokumentiem un vienlaicīgi tiek novērtēta pamatlīdzekļu turpmākā izmantošana sabiedrības
saimnieciskajā darbībā. Uzskaitē esošie dati par zemēm un ēkām tiek salīdzināti ar Zemesgrāmatu ierakstiem. Novecojušie,
turpmākai darbībai neizmantojamie pamatlīdzekļi  tiek norakstīti un izslēgti no uzskaites.

Pamatlīdzekļu uzskaite
Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita nekustāmos īpašumus (zeme, ēkas, būves), ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos, 
tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, pārējos pamatlīdzekļus un inventāru, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības 
objektu izmaksas, avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem. Par sabiedrības  pamatlīdzekļiem,  sabiedrībā saskaņā ar 
grāmatvedības politiku, tiek atzīti aktīvi, kuri paredzēti lietošanai ilgāk par 12 mēnešiem, ja to vērtība pārsniedz EUR 1000.00. 
Iegādātie aktīvi zem šīs summas tiek atzīti kā mazvērtīgais inventārs, kuru noraksta izmaksās uzsākot to izmantot.
 Pamatlīdzekļu iegādes vērtībā ieskaita iegādes cenu (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), piegādes, uzstādīšanas, 
sagatavošanas un visas citas izmaksas līdz  pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā. 

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi ārvalstu
valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas spēkā saimnieciskā
darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.

Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros viņiem

nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm tikai tad, 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. 

Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes sākot ar nākošā kalendārā mēneša 1.datumu, kas seko nemateriālā ieguldījuma vai 
pamatlīdzekļa ekspluatācijā nodošanas datumam un pārtrauc nolietojumu aprēķinu ar nākošā  mēneša 1.datumu, kad 
pamatlīdzeklis tiek izslēgts no uzskaites. Pilnībā nolietotiem pamatlīdzekļiem, amortizāciju turpmāk neaprēķina, bet šādu 
pamatlīdzekļu bilances vērtību pielīdzina 0. 

Visas izmaksas, kuras saistītas ar pamatlīdzekļu apjoma palielinājumu vai kuras būtiski palielina  pamatlīdzekļu lietderīgās 
lietošanas laiku, kapitalizē. Pēc izmaksu kapitalizācijas sabiedrības vadība  var noteikt pamatlīdzekļiem  jaunu lietderīgās 
lietošanas laiku. Visas izmaksas, kuras saistītas pamatlīdzekļu uzturēšanu, tiek atzītas pārskata gada izdevumos.
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā paredzētām kategorijām.

Pamatlīdzekļi:
Ēkas un inženierbūves 1-5

20

4-20

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas

Transporta  līdzekļi

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

35

10



Pašvaldības SIA „VANGAŽU AVOTS”
Adrese: Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Reģistrācijas numurs: 40003274925

Naudas  līdzekļu atlikumu bilancē veido naudas atlikumi pārskata datumā sabiedrības kasē un bankas kontos.  Naudas līdzekļu 
uzskaite tiek kārtota  atsevišķi pa  valūtas veidiem, kuras pārskata datumā novērtē saskaņā ar Eiropas centrālās bankas  publicēto 
valūtas kursu pārskata datumā. Naudas ekvivalenti  netiek lietoti.

Citi debitori

Debitoru parādu izslēdz no uzskaites gadījumos,  ja juridiskā persona ir likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu reģistra, vai saņemta 
informācija par debitoru parāda piedziņas neiespējamību vai ja,  fiziskā persona ir mirusi, vienlaicīgi samazinot debitoru parādu 
un izveidoto uzkrājumu šaubīgiem debitoriem.
Debitoru parādu sastāvā uzskaita norēķinus ar pircējiem un pasūtītājiem, norēķinus par samaksātiem pakalpojumiem, pārmaksāto 
nodokļu summas, samaksātās garantijas maksas, nākamo periodu izmaksas, kuras samaksātas pārskata gadā, bet attiecas, uz 
nākošo  gadu, kā arī uzkrātos ieņēmumus.
Debitoru parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Debitoru parādi
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai. 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 visas summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem
parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ir
personificēti. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās, neveic maksājumus līgumos vai
rēķinā norādītajos termiņos, neapstiprina debitoru parādu debitoru salīdzināšanas aktā un citos līdzīgos gadījumos, kad debitors
nepilda savas saistības.

Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc vidējās svērtās cenas vai FIFO metodes (pirmais iekšā,
pirmais ārā).
Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un lietojuma
krājumiem.
Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai, vai
zemākajām tirgus cenām šajā datumā, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos — atbilstoši neto
pārdošanas vērtībai. Krājumu vērtības samazinājuma korekcijas var pārtraukt, ja vērtības samazināšanai vairs nav pamata.

Sabiedrība šajā postenī iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu debeta 
atlikumus.

Kreditoru parādi

Konkrētās saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda
maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ir ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas
termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa
ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas  
īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc
pārskata gada datuma, un citas saistības, kas rodas sabiedrības parastās darbības ciklā. Ja saistībām nav uzrādīts samaksas
termiņš, tās tiek uzrādītas īstermiņa kreditoros.

Aizņēmumi
Saņemot aizņēmumu, tie sākotnēji tiek atzīti to sākotnējā vērtībā. Bilancē, saņemtie aizņēmumi tiek uzrādīti atskaitot pārskata
gadā  atmaksātās  saņemtā aizņēmuma summas.

Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam. 

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu 
izmaksas". 
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo 
periodu ieņēmumi.

Naudas līdzekļi
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Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistībās tiek atzītas 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).

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums,
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības,
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie
izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā
atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu
saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus,
visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 

Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, 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.

Finanšu palīdzība un atbalsts, ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtos finansiālos atbalstus iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība, vai finansiālais atbalsts. 
Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemtā finanšu palīdzība un atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski 
iekļauj ieņēmumos saņemto vai par finanšu palīdzību un atbalstu iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. 
Pārējās dotācijas attiecina uz pārskata gada rezultātiem dotāciju saņemšanas periodā.
Gadījumā ja sabiedrībai ir pamatota pārliecība par to, ka visi ar finanšu palīdzības saņemšanu saistītie nosacījumi tiks izpildīti un 
atbalstāmo izdevumu atmaksa tiks saņemta, Sabiedrība saņemamo finansiālo atbalstu iekļauj ieņēmumos pirms atbalstāmo 
izdevumu atmaksas saņemšanas. Šī summa tiek finanšu pārskatā uzrādīta postenī “Uzkrātie ieņēmumi”.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts
ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot, ar nodokli apliekamo ienākumu, un piemērojot likumā
noteikto 20 % nodokļa likmi. Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa aktīvi un saistības sabiedrībā netiek atzīti.

Ieņēmumu atzīšana

Neto apgrozījums ir pamatdarbības ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un savu aktīvu iznomāšanas, no kuriem ir atskaitīta
tirdzniecības un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības un citi ar pārdošanu saistītie nodokļi.
Pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu sastāvā tiek iekļauti ieņēmumi, kuri nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet
kuri izriet no tās un kuros iekļauj ieņēmumus no subsīdijām, dotācijām, ārvalstu finanšu palīdzības, iepriekšējos gados saņemto
un pārskata gadā iekļauto ieņēmumos Eiropas struktūrfondu līdzekļu daļu, ieņēmumus no pamatlīdzekļu atsavināšanas, saņemto
apdrošināšanas atlīdzību, valūtas kursu svārstību rezultātā gūto peļņu un citus līdzīgus ieņēmums.
Pārējo procentu un tamlīdzīgu ieņēmumu sastāva iekļauj ieņēmums no saņemtiem % ieņēmumiem, kuri saistīti ar sabiedrības
ieguldīšanas darbību. 

Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.
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Radniecīgās sabiedrības
Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai koncerna mātes 
sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrība.

Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kuros 
minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Visi darījumi ar saistītām, pusēm, pārskata gadā, atbilst parastajiem tirgus 
nosacījumiem. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru
rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.
Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas
ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to,
pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrības saimnieciskā
darbība nav ietekmēta un neesam arī izmantojuši valsts piedāvātos atbalsta mehānismus. Sabiedrības vadība uzskata, ka
Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Notikumi pēc bilances datuma
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

1 Vidējais darbinieku skaits, t.sk. 31.12.2022 31.12.2021.
Valdes loceklis 1 2
Pārējie darbinieki 5 6
Kopā 6 8

2 Personāla izmaksas kopā EUR EUR
        - atlīdzība par darbu 103 548 116 014
        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27 653 26 468
Kopā 131 201 142 482

Tajā skaitā atlīdzība valdei:

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 31.12.2022 31.12.2021.
EUR EUR

        - atlīdzība par darbu 49 351 59 339
        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 562 12 573
Kopā 62 912 71 912

Administrācijas darba samaksa 31.12.2022 31.12.2021.
        - atlīdzība par darbu 54 197 56 675
        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14 091 13 895
Kopā 68 289 70 570

PIELIKUMS BILANCEI

3 Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

Iegādes vērtība uz  31.12.2021  73 994  13 267
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                        -                            

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                        -                            
Pārvietošana uz citu bilances posteni -                        -                            
Iegādes vērtība uz  31.12.2022  73 994  13 267

Norakstītā vērtība uz  31.12.2021  54 343  8 624
 1 366  1 816

-                        -                            

Norakstītā vērtība uz  31.12.2022  55 709  10 440
Bilances vērtība uz 31.12.2021  19 651  4 643
Bilances vērtība uz 31.12.2022  18 285  2 827

4 Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Iegādes vērtība uz  31.12.2021 6 553 733  681 703  246 702  2 150 -               7 484 288
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                -                 -                        -                            -               -                                          
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                 3 412  1 284 -                            -                4 696
Pārvietošana uz citu bilances posteni -                -                 -                        -                            -               -                                          
Iegādes vērtība uz  31.12.2022 6 553 733  685 115  247 986  2 150 -               7 488 984

Norakstītā vērtība uz  31.12.2021 1 281 187  197 821  170 702 -                             -               1 649 710

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma 
korekcijas  140 993  23 831  14 935 -                            -                179 758

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

-                -                            -               -                                          

Norakstītā vērtība uz  31.12.2022 1 422 180  221 652  185 637 -                             -               1 829 468
Bilances vērtība uz 31.12.2021 5 272 546  483 882  76 000  2 150 -               5 834 578
Bilances vērtība uz 31.12.2022 5 131 553  463 463  62 349  2 150 -               5 659 516

Citi nemateriālie 
ieguldījumi

 87 261
-                                                              

 62 967
 3 182

 66 149

Sabiedrībai nav apgrūtināti pamatlīdzekļi.

Nemateriālie
ieguldījumi

kopā

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

 24 294
 21 112

-                                                              

Ēkas un 
inženierbūves

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces

Avansa 
maksājumi 
par pamatlī- 

dzekļiem 

KopāPārējie pamatlīdzekļi 
un inventārs

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības objektu 

izmaksas

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas

-                                                              
 87 261

-                                                              

Koncesijas, patenti, 
licences, preču zīmes 

un tamlīdzīgas 
tiesības
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31.12.2022 31.12.2021
5 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli EUR EUR

Degviela   44   44
Gatavie ražojumi, preces pārdošanai   620 -                                        
Kopā   664   44

6 Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

 87 128  168 964
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem ( 30 238) ( 104 127)
Pircēju un pasūtītāju bilances vērtība  56 890  64 837

7 Citi debitori 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Avansa maksājumi par pakalpojumiem  1 307   900
Citi debitori   8   8
SPRK nodeva   680
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis   126   775
Kopā  2 121  1 682

8 Nākamo periodu izmaksas 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Auto apdrošināšanas izmaksas   105   318
Laikrakstu abonēšana -                              179

  2   2
  361   592

  681 -                                        

Kopā  1 149  1 091

9 Nauda 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Naudas līdzekļi norēķinu kontos  38 040  27 409
Kopā  38 040  27 409

10 Akciju vai daļu kapitāls

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Daļu veids Parastās Parastās
Daļu skaits 2 378 387 2 378 387

  1   1
2 378 387 2 378 387

2 378 387 2 378 387

11 Peļņa vai zaudējumi 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi (1 158 957) (1 130 446)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi ( 20 130) ( 28 511)
Kopā (1 179 087) (1 158 957)

12 Citi aizņēmumi (ilgtermiņa) 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR

Aizņēmums no LR Valsts Kases  633 862  666 874
Kopā  633 862  666 874

13 Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

3 750 658 3 870 265
Kopā 3 750 658 3 870 265

14 Citi aizņēmumi (īstermiņa) 31.12.2022 31.12.2021

EUR EUR

Aizņēmums no LR Valsts Kases  33 012  33 012
Kopā  33 012  33 012

15 No pircējiem saņemtie avansi 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

No pircējiem saņemtie avansi -                             5 206
Kopā -                              5 206

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls

KF, CFLA līdzfinansējums

Sbiedrības 2021.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 2378387 sastāv no 2378387  daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 

Vienas daļas nominālvērtība
Sabiedrības reģistrētais  pamatkapitāls

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība

Hostings un citi apdrošināšanas izdevumi
Nelaimes gadījumu un komercīpašumu apdrošināšana
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16  Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

LR piegādātāji  17 666  4 143
Kopā  17 666  4 143

17 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  3 818 3 178
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1 938  1 517
Pievienotās vērtības nodoklis  2 276  3 680
Dabas resursu nodoklis  2 326  2 474
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva   2   3
Kopā  10 360  10 853

18 Pārējie kreditori 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Norēķini par darba algu  6 312  7 202
Norēķini par prasībām pret personālu   7 -                                        
Parāds personālam (kompensācija par patapin. auto)   32   94
Debitoru pārmaksātās summas -                              510
Kopā  6 350  7 806

19 Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa) 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

 119 607  119 607
Kopā  119 607  119 607

20 Uzkrātās saistības 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Uzkrātās saistības piegādātājiem  2 611  7 638
Uzkrātās saistības atvaļinājumu izmaksām  6 065  10 515
Kopā  8 677  18 153

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

21 Neto apgrozījums 31.12.2022 31.12.2021
Sadalījumā pa darbības veidiem EUR EUR
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana iedzīvotājiem Vangažos  187 556  199 525
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana iedzīvotājiem Inčukalnā un Gaujā  94 495  97 471
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana juridiskām personām Vangažos  22 441  24 079
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana juridiskām personām Gaujā, Inčukalnā  21 043  19 006
Kopā  325 536  340 081

22 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Personāla izmaksas, t.sk uzņēmuma līgumi  86 109  68 945
Elektroenerģijas izdevumi  73 765  71 550
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzraudzība un apsaimniekošana  83 002  75 966
Iekārtu ekpluatācijas un uzturēšanas izmaksas  4 744  6 755
Pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  63 333  63 382
Transporta izdevumi  8 111  6 206
Apmācības izdevumi, komandējuma izmaksas   446   885
Izdevumi dabas resursu nodoklim  10 192  9 812
Izdevumi Sabiedrisko pakaplojumu regulatoram   672   645
Apsardzes pakalpojumi   981   954
Sakaru izdevumi  1 418   633
Nekustamā īpašuma nodoklis  1 847  1 817
Pārējās ražošanas izmaksas   929  1 164
Kopā  335 551  308 714

23 Administrācijas izmaksas 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Personāla izmaksas  68 289  73 537
 5 782  5 929

Banku pakalpojumi   452   453
Kancelejas izdevumi  1 482  1 662
IT apkalpošanas izdevumi  2 590  1 672
Transporta izmaksas  4 246  3 707
Sakaru izmaksas   232  1 810
Biedru naudas, darba aizsardzības u.c. izmaksas  1 404  1 766

 3 580  3 671
Kopā  88 057  94 207

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

KF, CFLA līdzfinansējums

Apdrošināšanas izmaksas

Profesionālo pakalpojumu izmaksas
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24 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

 10 530  3 529
  843  1 366

 119 607  122 105
Ieņēmumi no objektu iznomāšanas  41 794  35 706

 8 770  4 377
 1 205   598

Ieņēmumi no tiešā norēķina  19 745  8 676
Kopā  202 494  176 357

25 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem   644  16 233
 119 607  122 105

Samaksātās soda naudas un līgumsodi   1 -                                        

Kopā  120 252  138 338

26 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

Valsts aizdevumu procenti   779 -                                        
Valsts aizdevumu apkalpošanas maksa  3 522  3 690
Kopā  4 301  3 690

27 Finanšu risku vadība

28 Ziņas par ārpusbilances saistībām, sniegtiem galvojumiem un garantijām

29 Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem

30 Notikumi pēc operatīvās bilances datuma 

Valdes loceklis Ineta Dedela

Galvenā grāmatvede Valentīna Serebrjakova

2023.gada 27. janvāris

Ieņēmumi no šaubīgo debitoru apmaksas

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic
korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 

Pēc pārskata perioda beigām Latvijas Republikā, saistībā ar situāciju pasaulē un ar COVID19 ierobežojumu sekām, kas ievērojami paaugstināja inflācijas līmeni Valstī un
samazināja ekonomikas attīstību, nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība
nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrības saimnieciskā darbība nav ietekmēta un netikaī izmantoti valsts piedāvātie atbalsta mehānismi. Sabiedrības vadība uzskata, ka
Sabiedrība spēj pastāvēt ārkārtas situācijā. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme
uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
Nav notikuši citi nelabvēlīgi vai labvēlīgi notikumi, 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 ārpusbilances saistību, galvojumi un garantijas nav sniegtas, izņemot saņemtais galvojums no Inčukalna novada pašvaldības Valsts kases aizņēmumiem.

Inventarizācijas korekcijas

Citi ieņēmumi

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no LR Valsts kases, pircēju un pasūtītāju, citu debitoru parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, 
pārējie kreditori, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu riski - saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks.
Valūtas risks - Sabiedrībai nav valūtas risku, jo nav darījumu ārvalstu valūtās, un Sabiedrības monetārajos aktīvos un saistībās, parādos piegādātājiem un darbuzņēmējiem, 
jo norēķini tiek veikti Latvijas  Republikas valsts valūtā.
Likviditātes risks - Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot aizņēmumus no LR 
Valsts kases.

Kredītrisks - Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savus kredītriskus, pastāvīgi izvērtējot klientu 
parādu atmaksas vēsturi. 

Saņemtais Valsts un ES finansiālais atbalsts

Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto PL nolietojums

Ieņēmumi no soda naudas
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Pārskata 
periods

Iepriekšējais  
pārskata gads

Pieaugums vai 
samazinājums

(6.18) 0.54 (6.72)

3.29 3.15 0.14 

3.33 3.22 0.11 

0.51 0.88 (0.37)

1.28 3.45 (2.17)

0.21 0.35 (0.14)

0.79 0.87 (0.08)

0.77 0.63 0.14 

Valdes locekle Ineta Dedela

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru
rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.

Sabiedrības turpmākā attīstība

Sabiedrība arī turpmāk plāno veikt saimniecisko darbību, nodrošinot pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi. Sakarā ar augsto inflācijas līmeni Valstī, sabiedrības vadība mēģina rast dažādus pasākumus uzņēmuma līdzekļu
optimizācijai, kā piemēram elektronerģijas taupības nolūkos. 2022. gad decembrī SPRK tika iesniegts jauns Tarifa projekts, kuru plānots
apstiprināt no 2023. gada aprīļa. Sabiedrība paredz, ka sakarā ar pakalpojuma cenas pieaugumu, varētu palielināties Sabiedrības
debitoru apjoms.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

2023. gadā plānota sabiedrības reorganizācija, kā rezultātā Siguldas novadam piederošo teritoriju apalpos SIA "Saltavots" un Ropažu
novada piederošo teritoriju pievienos citam ūdenssaimniecības uzņēmumam.

Likviditātes rādītājs*
(Kopējās likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības)

Maksātspējas rādītājs*
(Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/ aktīvi)

Finanšu darbības rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, nedaudz pasliktinājušies, bet Sabiedrība spēj segt savas saistības. 

2023.gada 27. janvāris
Vadības ziņojums

Par Sabiedrību

PSIA „Vangažu Avots” galvenais darbības virziens ir ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Inčukalna novada
iedzīvotājiem un juridiskām personām (kopš Administratīvi teritoriālās reformas – Ropažu novada Vangažu pilsētas un Siguldas novada
Inčukalna pagastā).

Likviditātes rādītājs
(Kopējās likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības)

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis
Pārskata periodā neto apgrozījums ir 248544 EUR, kas ir par  4 % mazāks kā 2021. gada attiecīgajā periodā.  Sniegto pakalpojumu 
ražošanas izmaksas pārskata periodā ir pieaugušas par 9% salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Pārskata perioda 
saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi EUR 20130. Zaudējumu pamatā elektroenerģijas cenas pieauguma pēc, jo no 2022. gada 
oktobra sabiedrībai tika noslēgts līgums ar SIA ENEFIT, kur cena par MWh bija EUR 200.14, kā arī uzturēšanas un avāriju izmaksas 

Efektivitātes rādītājs*
(Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = neto apgrozījums/ apgrozāmie līdzekļi) 

Finanšu  rādītāji

Rentabilitātes rādītājs 
(Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa/ apgrozījums) ; %

Ņemot vērā 2022. gada inflācijas pieaugumu Valstī, kā arī vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņas salīdzinot ar 2021. gadu, kur vērojams 
straujšs cenu kāpums precēm un pakalpojumiem, pārējās izmaksas, attiecībā pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu būtiski nav 
nemainījušās, kā rezultātā, saimnieciskās darbības rezultāts attiecīgajā periodā ir peļņa.

Efektivitātes rādītājs
(Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = neto apgrozījums/ apgrozāmie līdzekļi) 

Nodrošinājums ar pašu līdzekļiem
(Ilgtermiņa ieguldījumu seguma ar pašu kapitālu koeficients = pašu kapitāls/ 
ilgtermiņa ieguldījumi) 
Maksātspējas rādītājs
(Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/ aktīvi)

*- aprēķinot koefcientu netiek ņemti vērā nākamo periodu izdevumi un nākamo periodu ieņēmumi
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Valdes locekle Ineta Dedela

Paziņojums par vadības atbildību

2023.gada 27. janvāris

Pamatojoties uz PSIA "Vangažu avots" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar
Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu, "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu" un citu spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un
zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.
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