
Uzņēmuma gada pārskats

1. Pārskata periods no: 01.01.2015 līdz: 31.12.2015
2. Reģistrācijas kods komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā 44103059950
3. Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA
4. Juridiskā adrese Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110
5. Vidējais darbinieku skaits 5
6. Pamatdarbības veidi (NACE kods) 6832
7. Likvidācijas slēguma bilance ¨
8. Saīsinātā bilance ¨
9. Saimnieciskās darbības pārskats ¨
10. Aizpilda tikai kapitālsabiedrība (papildus jāiesniedz arī izpildinstitūcijas locekļu saraksts)

10a Vai ir izveidota padome:
¨ Nē ¨ Jā - jāiesniedz padomes locekļu saraksts
10b Revidenta vārds, uzvārds un amats:

11. Personālsabiedrībai jāiesniedz personīgi atbildīgo biedru un komandītu saraksts
12. Aizpilda tikai kooperatīvā sabiedrība (papildus jāiesniedz arī valdes locekļu saraksts)

12a Vai ir izveidota padome:
¨ Nē ¨ Jā - jāiesniedz padomes locekļu saraksts

13. Aizpilda tikai individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība
13a Īpašnieka vārds, uzvārds:
13b Īpašnieka personas kods:
13c Īpašnieka dzīvesvieta:

14. Apstiprināts publiskošanai
Amats
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BILANCE Aktīvs

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:
1. Attīstības izmaksas 0 0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1330 1838
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 0 0
4. Nemateriālā vērtība 0 0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 0 0

0 0
0 0

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 1330 1838
II PAMATLĪDZEKĻI
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 0 0
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0 0
3. Iekārtas un mašīnas 0 0
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1674 2509
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 0 0
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 0 0
7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 0 0

0 0
0 0

PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 1674 2509
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI:

0 0
0 0
0 0
0 0

IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ 0 0
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI:

0 0
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Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

0 0
0 0
0 0

BIOLOĢISKIE AKTĪVI KOPĀ 0 0
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 0 0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 0 0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām 0 0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 0 0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 0 0
7. Pašu akcijas un daļas 0 0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 0 0
9. Atliktā nodokļa aktīvi 0 0

0 0
0 0

ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 3004 4347
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I KRĀJUMI:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 2055 2055
2. Nepabeigtie ražojumi 0 0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 0 0
4. Nepabeigtie pasūtījumi 0 0
5. Avansa maksājumi par precēm 407 1199
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki 0 0

0 0
0 0

KRĀJUMI KOPĀ 2462 3254
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

0 0
0 0
0 0

PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA NOGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
III DEBITORI:
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Rādītāja nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 56699 64639
2. Radniecīgo sabiedrību parādi 0 0
3. Asociēto sabiedrību parādi 0 0
4. Citi debitori 4359 0
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 0 0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 0 0
7. Nākamo periodu izmaksas 772 525
8. Uzkrātie ieņēmumi 22173 22173
9. Šaubīgie debitori 20007 0

0 0
DEBITORI KOPĀ 104010 87337
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 0 0
2. Pašu akcijas un daļas 0 0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 0 0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0

0 0
0 0

ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ 0 0
V NAUDA 2221 4777
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 108693 95368
BILANCE 111697 99715
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BILANCE Pasīvs

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2846 2846
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 0 0
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve 0 0
5. Rezerves:
a) likumā noteiktās rezerves 0 0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām 0 0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 0 0
d) pārējās rezerves 0 0

0 0
0 0

8. Rezerves kopā 0 0
9. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -99064 -90248
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 12566 -8816
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ -83652 -96218
UZKRĀJUMI:
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām 0 0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 0 0
3. Citi uzkrājumi 2200 2200
4. Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem 20007 0

0 0
UZKRĀJUMI KOPĀ 22207 2200
KREDITORI
ILGTERMIŅA KREDITORI
1. Aizņēmumi pret obligācijām 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 12466 12466
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Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās

4. Citi aizņēmumi 56454 56454
5. No pircējiem saņemtie avansi 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 0 0
7. Maksājamie vekseļi 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 0
11. Pārējie kreditori 0 0
12. Nākamo periodu ieņēmumi 0 0
13. Neizmaksātās dividendes 0 0

0 0
0 0

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 68920 68920
ĪSTERMIŅA KREDITORI:
1. Aizņēmumi pret obligācijām 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 0 770
4. Citi aizņēmumi 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi 0 1706
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 43010 51074
7. Maksājamie vekseļi 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1085 13772
11. Pārējie kreditori 1631 2639
12. Nākamo periodu ieņēmumi 58496 54852
13. Neizmaksātās dividendes 0 0
14. Uzkrātās saistības 0 0
15. Atvasinātie finanšu instrumenti 0 0

0 0
0 0

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 104222 124813
KREDITORI KOPĀ 173142 193733
BILANCE 111697 99715
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
gada beigās

Iepr.
pārskata

gada beigās

1. Neto apgrozījums 98676 144278
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 74213 69302
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 24463 74976
4. Pārdošanas izmaksas 0 0
5. Administrācijas izmaksas 31343 56684
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 202846 2602
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 196639 28733
8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 0 0
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 0 0
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 13239 0
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana 0 0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 0 977

0 0
14. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 12566 -8816
15. Ārkārtas ieņēmumi 0 0
16. Ārkārtas izmaksas 0 0
17. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 12566 -8816
18. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 0 0

0 0
20. Pārējie nodokļi 0 0
21. Aprēķinātās ārkārtas dividendes 0 0
22. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 12566 -8816
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Naudas plūsmas pārskats

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
gada beigās

Iepr.
pārskata

gada beigās
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Posteņa nosaukums Pārskata
 gada beigās

Iepr.
 pārskata

 gada beigās
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Revidenta ziņojums

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Zvērināta revidenta NMR kods:
Licences Nr.:
Zvērināta revidenta personas kods:
Sertifikāta Nr.:
Revidenta ziņojuma datums:
Komentārs:
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Citi iesniegtie dokumenti

Reģistrācijas numurs 44103059950
Nosaukums LĪGATNES NAMI SIA

Dokuments Faila nosaukums Komentārs

10 Pielikums Finansu pielikums.odt

20 Vadības ziņojums vadibas zinojums 1.odt

30 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
40 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
50 Apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts Dalibn_sapulce_Nr.1.docx

55 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās
60 Sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par lik. 54.p. krit. izpildi
65 Bilances piezīmes
70 Nr.

p.
k.

Citi dokumenti Faila nosaukums Komentārs

1 Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma
aprēķina

PASKAIDROJUMI.odt

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Vadītājs: Dāvis Lācis
Izpildītājs:
E-pasts aigaiga@inbox.lv
Tālrunis 22119398
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Dokumenta numurs EDS: 41500873 Dokumenta sagatavotājs: AIGA BENEFELDE

Parakstītāja vārds, uzvārds: AIGA BENEFELDE Parakstīšanas datums: 29.04.2016
Parakstītāja personas kods: 24048812304 Parakstīšanas laiks: 17:31:12
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SIA „LĪGATNES NAMI”

GADA PĀRSKATS

PAR  2015.GADU



Vadības ziņojums

Darbības veids

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata.



Uzņēmuma darbība pārskata gadā

Līgatnes novada domes 2010.gada 20.maija sēdē tika pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības SIA „LĪGATNES NAMI" dibināšanu un noteikts, ka kapitālsabiedrības SIA „LĪGATNES NAMI” 100% kapitāla daļu turētājs ir Līgatnes novada dome.

SIA „LĪGATNES NAMI” 2015.gads bija piektais pilnais saimnieciskās darbības gads. Sabiedrība darbību uzsāka 2010.gada 1.jūlijā, pārņemot no Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļas dzīvojamo ēku apsaimniekošanas funkcijas un saistības.

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Uzņēmums 2015.gadā ir strādājis ar peļņu EUR 12566,22.





Rentabilitātes rādītāji  

Netto peļņas rentabilitāte =Netto peļņa/apgrozījums (%)

Uzņēmuma darbības efektivitāte  2015.gadā = 13,00%





Efektivitātes rādītāji

Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītājs=Apgrozījums/Apgrozāmie līdzekļi

Uzņēmuma rīcībā esošo apgrozāmo līdzekļu iemantošanas efektivitāti raksturo koeficienti  2015.gadā = 0.91

Efektivitātes koificents varēja būt labāks , jo vēlamais ir virs 2.



Likviditātes rādītāji

Kopējās likviditātes koeficients =Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa saistības

Uzņēmuma spēju atmaksāt īstermiņa saistības izsaka šādi likviditātes koeficenti

2015.gadā = 1.04

Likviditātes rādītājs varēja būt labāks, jo uzņēmums nespēj īsā laikā samaksāt  īstermiņa saistības.



Maksātspējas rādītāji

Saistību īpatsvars bilancē=kopējās saistības/aktīvi (%)

Uzņēmuma finansiālo stabilitāti raksturo sastību īptsvars bilancē, kas

2015.gadā 1.55%  

Maksātspējas rādītājs ir labs, jo spēs segt fiksētos maksājumus.



Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši  būtiski notikumi.



Nākotnes izredze un turpmākā attīstība

Uzņēmums plāno turpināt uzsākto darbību.





Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas izlietošanu vai zaudējuma segšanu.

Ar pārskata gada peļņu tiek segti iepriekšējo gadu zaudējumi.



Gada pārskats apstiprināts 2015.gada 24.martā



SIA “LĪGATNES NAMI” valdes loceklis			Dāvis Lācis




Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LĪGATNES NAMI”

Vienotais reģistrācijas Nr.44103059950

Juridiskā adrese - Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110



DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Līgatnē



		2016.gada 23.martā

		Nr.1







Par SIA “LĪGATNES NAMI” 2015.gada pārskata un Vadības ziņojuma apstiprināšanu





Sapulcē piedalās:

		Ainārs Šteins

		- Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, SIA „LĪGATNES NAMI” Līgatnes novada pašvaldībai piederošo 100% pamatkapitāla daļu turētāja pārstāvis;





		Dāvis Lācis

		- SIA „LĪGATNES NAMI” valdes loceklis.









Pamatojoties uz sagatavotiem SIA “LĪGATNES NAMI” dokumentiem: 2015.gada pārskatu un Vadības ziņojumu, minētos dokumentus nepieciešams apstiprināt dalībnieku sapulcē.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, SIA “LĪGATNES NAMI”  Līgatnes novada pašvaldībai piederošo 100% pamatkapitāla daļu turētāja pārstāvis Ainārs Šteins un SIA “LĪGATNES NAMI” valde



NOLEMJ



Apstiprināt SIA “LĪGATNES NAMI” 2015.gada pārskatu un Vadības ziņojumu.





Sapulces vadītājs:

		Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, 

SIA „LĪGATNES NAMI” Līgatnes novada pašvaldībai 

piederošo 100% pamatkapitāla daļu turētāja pārstāvis

		



Ainārs Šteins







		Sapulces dalībnieks, protokolētājs:

		



		SIA „LĪGATNES NAMI” valdes loceklis

		Dāvis Lācis
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KKS „LĪGATNES NAMI”

GADA PĀRSKATS

PAR 2015.GADU



Finanšu pārskats

Pielikums



Grāmatvedības politika



I. Vispārīgie principi



1.Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas grāmatvedības principiem.

2.Peļņas vai zaudējuma aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.



II. Ieņēmuma atzīšana un neto apgrozījums



4.Neto apgrozījums ir gada laikā sniegtā pakalpojuma vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.



III. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi



5.Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

6.Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībai , atskaitot nolietojumu.

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

Nemateriālie ieguldījumi	% gadā

Datorprogrammas	20	

Pamatlīdzekļi

Transporta līdzekļi	20

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	35

Citi pamatlīdzekļi	20		3-10 gadi





IV. Debitoru parādi



7.Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciālo nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.





V. Uzņēmuma ienākuma nodoklis



8.Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.









VI. Nauda un tās ekvivalenti



9.Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.



Piezīme Nr.3.1.

Pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:



Citi pamatlīdzekļi 				3-10 gadi





Piezīme Nr.3.3

Naudas līdzekļi



		

		2015. gads EUR

		2014.gads EUR



		

Augšlīgatnes kasē

		0.68

		362.08



		Līgatnes pilsētas kasē

		2.92

		254.11



		SEB Bankā

		1473.14

		429.28



		Swedbankā

		466.05

		3512.93



		DNB Bankā

		277.72

		219.04



		KOPĀ

		2220.51

		4777.44









Piezīme Nr.3.5

Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieka ieguldījumiem. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2000 daļām ar nominālvērtību EUR 1.42 .



4 Vispārīga informācija



4.1.Nodokļi



		Nodokļa  veids

		Atlikums  uz  01.01.2015.

		Aprēķināts  2015.gadā

		Samaksāts  2015.gadā

		Atlikums  uz  31.12.2015.



		VSAOI

		965.28

		11100.59

		11387.32

		678.55



		Iedzīvotāju  ienākuma  nodoklis

		528.85

		3899.53

		4022.34

		406.04



		Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

		0.00

		28.44

		30.60

		-2.16



		PVN

		12278.17

		13521.46

		30215.00

		-4415.37









4.2 Uzņēmumā nodarbināto personu skaits

		

		 2015.gadā



		Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits gadā

		5
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2.Paskaidrojumi  pie  peļņas  vai  zaudējumu  aprēķina  posteņiem



Neto  apgrozījums



Neto apgrozījums  ir  ieņēmumi  no  uzņēmuma  pamatdarbības, pakalpojuma sniegšanas.



 Neto apgrozījums



		Darbības veids		2015.gads		2014.gads



		Rēķinu sagatavošana un pārvaldīšanas maksa juridiskām personām

		24358.45

		52135



		Ieņēmumi dzīvojamo māju remontam

		0

		92143



		Pārvaldīšanas maksa fiziskām personām

		28792.59

		0



		Ieņēmumi no apdrošināšanas

		280

		0



		Ieņēmumi no izmaksu kompensācijas

		6851.83

		0



		Ieņēmumi no būvniecības materiālu pārdošanas un tehnikas nomas

		15598.44

		0



		Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem

		19656.87

		0



		Ieņēmumi no tiesāšanās izdevumu atmaksas

		512.44

		0



		Ieņēmumi no citiem darbiem

		153.38

		0



		Pavisam		98676.37

		144278







Ražošanas  izmaksas

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





		Izmaksu  veids

		2015.gads

		2014.gads



		Preču iepirkšana

		20817.37

		0



		Būvniecība

		4576

		0



		Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi

		10.33

		0



		Darba apģērbs

		49.92

		0



		Samaksa par darbiem un pakalpojumiem

		9755.78

		66886



		Telpu noma

		238.20

		0



		Strādnieku algas

		8949.53

		0



		VSAOI

		2114.37

		0



		Riska nodeva

		13.32

		0



		Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana

		578.23

		0



		Pamatlīdzekļu nolietojums

		835.34

		2416



		Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana

		311.45

		0



		Šaubīgo debitoru vērtības norakstīšana

		4522.45

		0



		Apdrošināšanas maksājumi

		1028.85

		0



		Darbinieku apdrošināšanas maksājumi

		21.54

		0



		Pārējie saimnieciskās darbībaqs izdevumi

		875.46

		0



		Neatskaitāmie izdevumi

		3189.86

		0



		Atskaitāmie izdevumi

		5509.66

		0



		Strādnieku vervēšanas izdevumi

		69

		0



		Automašīnas uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā degviela

		4767.10

		0



		Izdevumi namu apsaimniekošanas programmai WinNams

		240

		0



		Izdevumi kases uzturešanai

		56.88

		0



		Izdevumi WEB nama izstrādei

		773.84

		0



		Juristu pakalpojumu apmaksa

		1750.67

		0



		Bankas komisija

		341.81

		0



		Tiesvedības izdevumi

		1817.50

		0



		Valsts nodevas

		452.40

		0



		Ziedojums

		437.41

		0



		Soda naudas

		108.97

		0



		KOPĀ:

		74213.24

		69302







Administrācijas  izmaksas

		Izmaksu  veids

		2015.gads

		2014.gads



		Sakaru izdevumi

		776.76

		747



		Kantora izdevumi

		1117.78

		1198



		Telpu noma

		0

		204



		Kancelejas preces

		236.81

		0



		Izziņas, informācija

		14.23

		0



		Transporta izdevumi

		2.13

		5006



		Darba algas

		23612.86

		33524



		VSAOI

		5567.16

		7897



		Riska nodeva

		15.48

		35



		Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi

		0

		2050



		Tiesvedības izdevumi

		0

		3413



		Citas administrācijas izmaksas

		0

		2610



		KOPĀ:		31343.21		56684



Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	

		Darbības veids		2015.gads		2014.gads



		Saņemtās kavējuma naudas

		

		2545



		Pārējie ieņēmumi

		0

		57



		Ieņēmumi no elektroenerģijas izdevumiem

		952.41

		0



		Ieņēmumi no kanalizācijas un ūdens izdevumiem

		51377.71

		0



		Ieņēmumi no apkures izdevumiem

		126557.80

		0



		Ieņēmumi no ūdens uzsildīšanas izdevumiem

		2685.85

		0



		Ieņēmumi no atkritumu izdevumiem

		21272.38

		0



		Pavisam		202846.15

		2602















Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

		Izmaksu  veids

		2015.gads

		2014.gads



		Uz izdevumiem attiecināmā PVN daļa

		0

		17011



		Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi

		0

		493



		Izdevumi no pamatlīdzekļu pārdošanas un izslēgšanas

		0

		6416



		Samaksātās soda naudas

		0

		94



		Bankas komisija

		0

		488



		Izdevumi šaubīgo debitoru uzkrājumu veidošanai

		0

		4231



		Elektrība un lielgabarīta atkritumi

		317.56

		0



		Atkritumu izdevumi

		21069.85

		0



		Kanalizācija

		28530.05

		0



		Aukstais ūdens

		20514.40

		0



		Elektrība

		534.47

		0



		Apkure

		121342.35

		0



		Atkritumu konteinera laukuma nomas maksa

		2118.60

		0



		Karstais ūdens

		2211.76

		0



		KOPĀ:		196639.04

		28733





Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi



		Izmaksu  veids

		2015.gads

		2014.gads



		Pārējie ieņēmumi no procentiem

		864.52

		0



		Saņemtās kavējuma naudas un līgumsodi

		9370.71

		0



		Citi ieņēmumi

		1491.98

		0



		Ieņēmumi no šaubīgajiem debitoriem

		1511.98

		0



		KOPĀ:		13239.19

		0









Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas





		Izmaksu  veids

		2015.gads

		2014.gads



		Bankas kredīta procenti

		0

		816



		Līzinga procenti

		0

		161



		KOPĀ:		0

		977











Valdes loceklis			Dāvis Lācis

