SIA “Brocēnu siltums”
Pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim

Vadības ziņojums
Darbības veids
Sabiedrības pamatdarbība ir siltuma piegāde (35.30), ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)
un nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

Sabiedrības darbības apraksts pārskata periodā.
Sabiedrība ir turpinājusi sekmīgu darbību, nodrošinot plašu pakalpojuma klāstu gan novada
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Uzņēmums ir turpinājis ieguldīt līdzekļus īpašumu sakārtošanā
un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanā, lai paaugstinātu darba efektivitāti un kvalitāti. Pārskata
periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim neto apgrozījums bija EUR
1 198 536.
2020.gada 3.ceturksnis tiek noslēgts ar EUR 51 020 zaudējumiem. Pārskata beigās īstermiņa
saistības nepārsniedz Sabiedrības īstermiņa aktīvus. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības
finansiālais stāvoklis ir stabils un tā turpinās darbību izvēlētajās nozarēs.

Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības
Šī operatīvā finanšu pārskata sagatavošanas brīdī Sabiedrībai nav zināms, ka Sabiedrībai būtu
neuzskaitīti aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret Sabiedrību varētu tikt izvirzītas
kādas prasības par iespējamām saistībām.

Ķīlas, galvojumi un citas saistības
Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas par kurām nebūtu skaidrots pārskata
vadības ziņojumā.

Notikumi un apstākļi pārskata periodā
2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa
izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē.
Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības
nenoteiktība.
Izvērtējot 3.ceturkšņa finanšu datus, vadība izvērtē pēdējā noslēgtā ceturkšņa zaudējuma
pamatojumu, ņemot vērā, Covid-19 ietekmi valstī un pasaulē arī mūsu uzņēmumā ieņēmumi
samazinājušies par 7,83 %, bet izdevumi samazinājušies par 4,35 %.
Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība novēro esošo situāciju, lai
varētu sekmīgi reaģēt uz izmaiņām, ja tādas parādīsies. Uzņēmuma darbība šobrīd ir samazināta
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, ārpakalpojumu pieprasījums no juridiskām un fiziskām
personām, bet pārējās nozarēs turpinās iepriekš plānotās darbības. Pašreiz, rūpējoties par
darbinieku un klientu drošību, ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē. Arī, lai pasargātu
iedzīvotājus no vīrusa izplatības, sētnieki regulāri dezinficē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kāpņu telpas ieejas, rokturus apstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka papildus tiek
iepirkti dezinfekcijas līdzekļi, kas rada papildus izdevumus. Sabiedrības saimniecisko darbību var
ietekmēt iedzīvotāju maksātspēja, kā rezultāta veidosies parādi par komunālajiem
pakalpojumiem. Lai mazinātu šā riska ietekmi uz sabiedrību, aktīvi jau pašreiz tiek veikts darbs ar
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parādu atgūšanu. 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.
Laika periodā no pārskata perioda pirmās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši citi
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata perioda rezultātu un kuru rezultātā būtu
jāveic pārskata korekcijas vai kuri būtu jāiekļauj pārskata pielikumos.

Valdes atbildība par gada pārskatu
Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu, pamatojoties uz Sabiedrības
sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par šo pārskata periodu.
Finanšu pārskats patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata perioda beigās,
darbības rezultātu par pārskata periodu.
Valde apstiprina, ka 2020. gada 3.ceturkšņa finanšu pārskata sagatavošanā tika konsekventi
izmantotas atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi
un prognozes. Valde apstiprina, ka tika ievērota Latvijas Republikas likumdošana, un finanšu
pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.
Valde ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu
Sabiedrības līdzekļus, atklātu un novērstu krāpšanu un citas neatbilstības.

Darbības turpināšanas iespējas
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir vērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību savā nozarē.
Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās attīstīt savu darbību atbilstoši
Sabiedrības ilgtermiņa plānam.

Valdes priekšsēdētājs ____________________________________ Kārlis Barančans
2020.gada 30.oktobrī

SIA "BROCĒNU SILTUMS"
Bilance
Reģ.Nr.48503007414
Operatīvais pārskats uz 2020.gada 30.septembris
Aktīvs

Piezīmes
numurs

2020.09.30. 2019.12.31.
EUR
EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
Nemateriālie ieguldījumi kopā

2 139
2 139

2 664
2 664

Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi
Avansa maksājumi par PL
Pamatlīdzekļi kopā

1 822 231
161 355
89 816
10 078
2 083 480

1 905 805
181 639
97 902

393 568
47 272

393 568
47 272

440 840

440 840

2 526 459

2 628 850

Krājumi kopā

47 055
2 686
49 741

21 521
1 058
22 579

Debitori kopā

72 900
1 754
3 106
77 760

302 326
4 755
1 686
308 767

169 181

217 213

246 941
2 823 141

525 980
3 177 409

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa D
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Avansa maksājumi par precēm
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas

Naudas līdzekļi
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

2 185 346
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Bilance
Reģ.Nr.48503007414
Operatīvais pārskats uz 2020.gada 30.septembris
Piezīmes
numurs

Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
No pircējiem saņemti avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi asociētajām sabiedrībām
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības

Īstermiņa kreditori kopā
Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

Valdes priekšsēdētājs........................................K.Barančans

2020.09.30. 2019.12.31.
EUR
EUR
1 004 739

1 004 739

300 221
-51 020
1 253 940

169 189
131 032
1 304 960

-

-

196 255
43 311
1 032 790
1 272 356

196 255
43 312
1 032 790
1 272 357

15 111
4 147
18 108
71 465
32 667
32 625
28 870
17 286
9 144
67 422

64 255
15 299
117 772
64 695
119 550
34 729
30 841
69 144
10 544
73 263

296 845
1 569 201
2 823 141

600 092
1 872 449
3 177 409

SIA BROCĒNU SILTUMS
Peļņas vai zaudējuma aprēķins
Reģ.Nr.48503007414 Operatīvais pārskats uz 2020.gada 30.septembri

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Piezīmes
numurs
1

2020.09.30.
EUR
1 198 536

2019.12.31.
EUR
1 771 229

2

(1 155 209)

(1 685 614)

Bruto peļņa vai zaudējumi

43 328

85 615

Administrācijas izmaksas

4

(133 613)

(162 962)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

54 639

233 966

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

6

(6 521)

(15 741)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

7

(8 854)

(9 846)

(51 020)

131 032

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
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(51 020)
(51 020)

131 032
131 032

