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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

Padomes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietniece

Padomes locekļi

Galvenā grāmatvede

no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

Sabiedrības darbības veids pēc NACE klasifikācijas

Revidenti

Rīgas valstspilsētas pašvaldība - 97,7%, Ropažu novada pašvaldība - 

2,3%

Jūlija Daļecka (no 01.02.2022.)

Reģistrācijas Nr., vieta un datums

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-

2121

Valdes locekļi

Juridiskā adrese

Valdes priekšsēdētājs

Pārskata gads

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Aija Breikša

Dalībnieki

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Imants Stirāns

Sabiedrības  nosaukums SIA "Getliņi EKO"

Sabiedrības juridiskais statuss

40003367816, Rīga, 1997. gada 21. novembrī

Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19)

Baiba Zūzena (27.01.2021 - 11.02.2021)

Irēne Evarte

Jānis Pumpurs (no 27.01.2021)

Raimonds Timma (līdz 31.01.2022.)

Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21)

Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1)

Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32)

Dārzeņu audzēšana (01.13)

Jevgenijs Belezjaks (no 12.02.2021)

Baiba Zūzena (no 12.02.2021)

Jevgenijs Belezjaks (27.01.2021 - 11.02.2021)

Licence Nr. 5

Rīga, LV-1010

Zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 188

Krišjāņa Valdemāra iela 21-21 Jana Smirnova

PricewaterhouseCoopers SIA
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Darbības veids

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA "Getliņi EKO" ir Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldībām piederoša kapitālsabiedrība. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku

sapulce, padome un valde. Augstākā lēmējinstitūcija ir dalībnieku sapulce. 2021. gada 27. janvārī ievēlēta padome trīs padomes locekļu sastāvā.

Sabiedrības pārvaldes augstākā izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem. 

Pārskata gadā no Sabiedrībai izvirzītajiem 6 finanšu mērķiem to izpilde ir veikta plānotajā apjomā un no 36 nefinanšu mērķiem 30 ir izpildīti un 6 tiek

pildīti vai to izpilde ir uzsākta saskaņā ar noteikto vidējā termiņa darbības stratēģiju.

2021. gadā Sabiedrībā izveidota un ieviesta iekšējā audita funkcija, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības,

iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti Sabiedrības mērķu sasniegšanā, efektīvu darbību un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Atklāta konkursa kārtībā tika organizēta atlase iekšējā revidenta amatam iekšējā audita funkcijas nodrošināšanai, saņemot 25 pretendentu

pieteikumus. Iekšējā revidenta pretendentu novērtēšanai tika piesaistīts atlases uzņēmums SIA "ASTRAL Executive Search", kas vērtēja kandidātu

kompetences, ievāca atsauksmes un veica personības testus. Citu vadošo darbinieku atlases pārskata gadā Sabiedrībā netika veiktas.

Lai nodrošinātu SIA "Getliņi EKO" statūtu atbilstību Noteikumu Nr. 4 regulējumam un padomes reglamentā noteiktajam, 2022. gada 3. februārī

dalībnieku sapulcē apstiprināja jauno statūtu redakciju, kurā noteica nepieciešamo padomes un/vai dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu

darījumu slēgšanai, kā arī tika apstiprināta Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī Sabiedrība) ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu

apglabāšanas poligonu Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nodrošina Pierīgas atkritumu

apsaimniekošanas reģiona (11 pašvaldību sastāvā: Rīga, Ādaži, Bauska, Ķekava, Mārupe, Ogre, Olaine, Salaspils, Saulkrasti, Sigulda, Ropaži)

sadzīves atkritumu apglabāšanu (deponēšanu), apstrādi un pārstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ieviešot jaunas videi draudzīgas

atkritumu apstrādes tehnoloģijas. Sabiedrība nodarbojas arī ar ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi, bioloģisko atkritumu pieņemšanu un

pārstrādi, enerģijas ražošanu, izmantojot atkritumu gāzi, kā arī lauksaimniecības produktu un citu viengadīgo kultūru audzēšanu.

SIA "Getliņi EKO" darbība pārskata periodā bija balstīta uz dalībnieku saskaņoto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmam no

2019.-2023. gadam (ieskaitot) un apstiprināto 2021. gada budžetu. Sabiedrībai ir definēti 6 finanšu un 36 nefinanšu mērķi saskaņā ar vidējā termiņa

Sabiedrības attīstības prioritātēm: 

- Prioritāte Nr. 1. Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu atkritumu 

  apsaimniekošanu Pierīgas AAR iedzīvotājiem ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu;

- Prioritāte Nr. 2. Nodrošināt saimnieciski izdevīgu/ lietderīgu atkritumu apsaimniekošanas procesā radušos blakusproduktu/ resursu izmantošanu;

- Prioritāte Nr. 3. Nodrošināt poligona dzīves cikla pagarināšanu, veicot ekonomiski pamatotas investīcijas;

- Prioritāte Nr. 4. Nodrošināt stabilu, uz attīstību vērstu Sabiedrības darbību.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Rīgas pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem Iekšējiem

noteikumiem Nr. 4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr. 4)

Sabiedrībā 2021. gadā ar padomes lēmumu ir apstiprinātas un praksē ievērotas sekojošas Sabiedrības politikas un tajās ietvertie principi: 

-Korporatīvās pārvaldības politika;

-Ētikas kodekss;

-Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika; 

-Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika; 

-Darbinieku atalgojuma politika; 

-Personāla atlases politika; 

-Iepirkumu organizēšanas kārtība;

-Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība;

-Amatu savienošanas un blakus darba atļaujas izsniegšanas, ziņošanas par atrašanos interešu konflikta situācijā un ziņošanas par iespējamiem 

  pārkāpumiem kārtība, kas nosaka arī pretkorupcijas pasākumu plānu un stratēģiju.

Sabiedrībā, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. iekšējo noteikumu Nr. RD-18-9-ntd “Korupcijas novēršanas sistēmas

organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” un Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021. gadam realizācijas plānā 2018.-

2021. gadam noteikto, 2021. gadā ir veikti pretkorupcijas pasākumi, proti, pamatojoties uz SIA “Getliņi EKO” pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.-

2021. gadam, aktualizētā redakcijā apstiprināts Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. gadam. Lai nodrošinātu, ka ikviens darbinieks ir informēts par

trauksmes celšanas kārtību SIA “Getliņi EKO”, 2021. gadā tika organizētas mācības Trauksmes celšanas jautājumos. Sabiedrība ir veikusi arī

nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās darbinieki, kuri ir iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, ir kompetenti un labi pārzina

iepirkumu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
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Finanšu risku vadība

Nākotnes perspektīva

Saimnieciski izdevīgu/ lietderīgu atkritumu apsaimniekošanas procesā radušos blakusproduktu/ resursu izmantošanas mērķa izpildi vērtē ar stabilu

biogāzes ieguvi, pārskata gadā iegūstot 14,6 milj. Nm3 biogāzes, saražojot 31,4 GWh elektroenerģijas un 21,5 GWh siltumenerģijas, kā arī veicot

pētījumus par poligona gāzes izmantošanas alternatīvām.

Poligona dzīves cikla pagarināšanas mērķa izpilde tiek vērtēta pēc jaunu iespēju un inovatīvu risinājumu rašanas alternatīvām, t.sk. veicot izpēti par

teritorijas paplašināšanas, kā arī dedzināšanas izbūves iespējām.

Stabilas un uz attīstību vērstas Sabiedrības darbības mērķa izpilde tiek vērtēta pēc finanšu rādītājiem, sabiedrības izglītošanas īstenotajiem

pasākumiem vides aizsardzības jautājumos un pēc automatizācijas procesu risinājumiem. 2021. gadā Sabiedrības neto apgrozījums sasniedza 31,03

milj. EUR, kas ir par 3,55 milj. EUR jeb 12,9% vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu, kas galvenokārt saistīts ar Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumu

pieaugumu par 17,0%, palielinoties pieņemtajam ražošanas atkritumu apjomam par 49,9% un turpinot samazināties pieņemto sadzīves atkritumu

apjomam par 2,9%. Pārskata gadā tika pieņemti ~269 tūkstoši tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. Tāpat poligonā tika pieņemti bioloģiskie atkritumi,

pārstrādei izmantojamie būvgruži u.tml. materiāli. 

SIA "Getliņi EKO" investīcijas pamatlīdzekļu iegādē 2021. gadā sasniedza 7,38 milj. EUR, tādējādi veiksmīgi turpinot Sabiedrības stratēģisko attīstību

pie sociāli atbildīga un ilgtspējīga saimniekošanas veida.

Veiksmīgi turpināja darboties siltumnīcu komplekss, nodrošinot lietderīgu saražotā siltuma izmantošanu, kā arī kvalitatīvu dārzeņu audzēšanu.

Ieņēmumi no dārzeņu realizācijas pieauga par 2,9%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, kas skaidrojams ar dārzeņu realizācijas cenu

pieaugumu dēļ labvēlīgiem gan audzēšanas, gan realizācijas tirgus apstākļiem. 2021. gadā noslēdzās pētījumu projekts "Optimālu augšanas apstākļu

noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu", kurā SIA "Getliņi EKO" piedalījās kā

sadarbības partneris, nodrošinot pētniecības platformu – augsti tehnoloģiski attīstītu siltumnīcu – Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības

universitātes zinātniekiem. Pētījuma rezultātā SIA “Getliņi EKO” ieguva zināšanas kā uzlabot augu barošanos, apputeksnēšanu un aizsardzību, lai

optimizētu dārzeņu ražošanu un samazinātu nestandarta produkcijas apjomu.

Pārskata gadā tika uzsākta vides izglītības kompetences centra būvniecība, tika izstrādāts interaktīvs poligona teritorijas makets un interaktīva

datorspēle apmeklētājiem, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu par vides aizsardzības jautājumiem. 2021. gadā tika īstenotas ekskursijas 272

grupām, kurās piedalījās 6086 dalībnieki.

Sabiedrības stratēģiskā mērķa izpilde par darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām tiek vērtēta vides aizsardzības jomā, nodrošinot vides

monitoringu un turpinot pildīt A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasību ievērošanu, līdz ar to apstiprinot darbības atbilstību atkritumu

poligona statusam. Sabiedrība turpina uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO standartiem gan vadības, gan vides pārvaldības jomās

saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām. Prioritārā mērķa izpilde sevī ietver arī augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu

atkritumu apsaimniekošanu, kas tika nodrošināta ar bioloģiki noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA) novirzīšanu bioreaktorā, pārskata periodā ievietojot

186 tūkst. tonnu BNA, kā arī tika pabeigta jaunās BNA pārstrādes rūpnīcas būvniecība. 2021. gadā sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta

SILAVA zinātniekiem tika īstenots pilotpētījums “Rekomendāciju izstrāde no sadzīves atkritumiem iegūto BNA komposta bioattīrīšanas lauku izveidei

– veidojot kokaugu stādījumus ar lakstaugu pasēju”.

Sabiedrības darbība ir pakļauta kredītriskam un procentu likmju riskam. Procentu likmju risks ir saistīts ar aizņēmumiem no kredītiestādēm, kuriem

noteikta mainīga procentu likme. Kredītrisks ir zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja Sabiedrības darījuma partneris nespēs vai atteiksies pildīt

saistības pret Sabiedrību. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir saistīts ar pircēju parādiem. Sabiedrības pircēju parādiem raksturīgs augsts

individuālu parādu koncentrācijas līmenis, jo lielāko parādu summu veido dažu nozīmīgu partneru parādi. Kredītrisks tiek vadīts, regulāri sekojot

neapmaksāto parādu summām. Tā kā visi darījumi tiek veikti eiro valūtā, šobrīd nepastāv ar ārvalstu valūtu saistīts risks.

2021. gadā Sabiedrība turpināja veikt uzkrājumus nākotnes nodokļu saistībām (detalizēti skat. Finanšu pārskata pielikumu (17) Uzkrājumi).

Tāpat pārskata gadā tika veiksmīgi īstenoti divi atkritumu aprites un apsaimniekošanas uzskaites sistēmas automatizācijas projekti, kas paredz arī

turpmāku Sabiedrības procesu modernizāciju.

Valde iesaka pārskata gada peļņu 297 994 EUR apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to Sabiedrības darbības attīstībai atbilstoši vidējā termiņa

darbības stratēģijai.

Sabiedrības saimnieciskā darbība un finanšu situācija, kā arī apstiprinātais jaunais dabas resursu nodokļa likmei atbilstošais atkritumu apglabāšanas

tarifs, kas stājās spēkā 2022. gada 10. janvārī, ļauj plānot stabilu Sabiedrības darbību un attīstību turpmākajos gados.

Valdes ieteiktā peļņas sadale

Sabiedrība savā darbā nepielieto atvasinātos finanšu instrumentus. Pārskata periodā netika veikti darījumi ar Sabiedrības amatpersonām un saistītām

pusēm.

Lai gan saražotās biogāzes un iegūtās elektroenerģijas apjomi ir pieauguši, elektroenerģijas ražošanas ieņēmumos ir vērojams kritums par 14,0%,

kas saistīts ar jaunu obligātā iepirkuma regulējumu. Lielāko daļu elektroenerģijas Sabiedrība pārdeva brīvā tirgū, kā arī saskaņā ar licenci realizēja

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma ietvaros.
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Korporatīvās pārvaldības paziņojums

Ieviestais korporatīvās pārvaldības mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, ilgtspējīgu, godprātīgu, atbildīgu un efektīvu Sabiedrības darbību, sekmēt

koordinētu un prognozējamu sadarbību starp Rīgas valstspilsētas un Ropažu novada pašvaldībām un, SIA “Getliņi EKO” korporatīvās pārvaldības

sistēmas ietvaros, veidot priekšnosacījumus Sabiedrības mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai.

SIA "Getliņi EKO" no 2022. gada 7. janvāra uzsāka BNA pārstrādes kompleksa pastāvīgu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kas paredz pakāpenisku

jaudas kāpināšanu, plānojot sasniegt tās maksimumu 2025. gadā, kad ir paredzēts pārstrādāt 125 000 tonnas bioloģisko atkritumu gadā, saražojot

līdz 100 000 tonnām komposta, tādējādi nodrošinot atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Bioloģisko atkritumu pārstrāde

fermentācijas tuneļos ļauj iegūt tehnisko kompostu un biogāzi, kas tiek izmantota Sabiedrības energoblokā siltuma un elektrības ražošanai. BNA

pārstrādes kompleksa izveides projekta kopējās izmaksas sastādīja 39,22 milj. EUR (bez PVN), t.sk. ES Kohēzijas fonda atbalsts 29,55 milj. EUR

apmērā.

Pārskata gadā SIA "Getliņi EKO" tika izstrādāta un ieviesta korporatīvā pārvaldība, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību

pārvaldības likumu, Noteikumus Nr. 4, Komerclikumu, citus normatīvos aktus, kas reglamentē kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības

jautājumus, kā arī ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības

vadlīnijās norādītos pasaules labākās prakses principus (2015), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta rekomendācijas un attiecināmos akciju

sabiedrības “Nasdaq Riga” Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus.

Tāpat negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt Krievijas sāktais karš Ukrainā un no tā izrietošais inflācijas risks, kā arī Covid-19

pandēmijas jauni uzliesmojumi. Sabiedrība neprognozē ievērojamus zaudējumus no debitoriem, ņemot vērā ieviesto debitoru kontroles sistēmu.

Jauniem Sabiedrības klientiem, kā arī klientiem, kam iepriekš ir novērota slikta norēķinu disciplīna, darbojas priekšapmaksas kārtība, kas attiecīgi

samazina debitoru risku. Sabiedrība veic visu tās līgumu saistību izpildi ierastajā kārtībā, šobrīd nepastāv šķēršļi saistību izpildei. Tāpat Sabiedrība

plāno turpināt aizņēmuma līgumos noteikto finanšu noteikumu izpildi, jo tie ir noteikti ar zināmu rezervi, attiecīgi neradot būtisku risku aizņēmuma

līguma nosacījumu neizpildei. Sabiedrība regulāri seko līdzi normatīvajiem aktiem, plāno tās darbību, veic uzkrājumus nākotnes saistībām, nodrošinot

arī naudas līdzekļu rezervi, kas nepieciešamības gadījumā var nosegt īstermiņa likviditātes trūkumu, bez tam arī gadu laikā uzkrātais pašu kapitāls

rada papildus drošības rezervi nestabilos ekonomikas apstākļos.

SIA "Getliņi EKO" pamatvērtības ir darbinieki, klienti, ilgtspējīga un videi draudzīga attīstības nodrošināšana. Sabiedrības darbība balstīta uz šādām

pamatvērtībām:

-Vides ilgtspējas nodrošināšana;

-Mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un apglabāšana; 

-Ilgtspējīga un sociāli atbildīga Sabiedrības attīstība; 

-Ētikas kodeksa ievērošana, lojalitāte, godīgums; 

-Labvēlīga un droša darba vide.

Savā darbībā Sabiedrība ievēro šādus būtiskākos korporatīvās pārvaldības principus:

-Skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums. Sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvju, dalībnieku sapulces, valdes un padomes kompetence 

  un pilnvaras ir noteiktas ārējos un iekšējos normatīvajos aktos. Nevienam valdes un padomes loceklim nav neierobežotas lēmumu pieņemšanas 

  un uzdevumu došanas pilnvaras; 

-Skaidru mērķu noteikšana. Sabiedrībā noteikti vispārējie stratēģiskie mērķi, kā arī finanšu un nefinanšu mērķi ir skaidri noteikti;

-Atklāts, godīgs un profesionāls valdes un padomes locekļu nominācijas process;

-Rūpīgas pārvaldības pienākums. Dalībnieku, valdes un padome locekļu pienākums ir apmeklēt attiecīgās pārvaldes institūciju sēdes, atbilstoši tām 

  sagatavojoties, aktīvi piedaloties jautājumu apspriešanā un viedokļa izteikšanā, nodrošinot pienācīgu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Rūpīgas 

  pārvaldības pienākums cita starpā ietver arī SIA “Getliņi EKO” valdes pienākumu informēt Sabiedrības padomi par jebkādiem konstatētiem 

  pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem pārvaldībā un nodrošināt atbilstošu risku pārvaldību; 

-Ētiska un atbildīga komerdarbības prakse. Sabiedrība nodrošina ētisku pārvaldības praksi, atbildīgu biznesa vidi, godīgu un vienlīdzīgu attieksmi 

  saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Padome un valde nodrošina, ka SIA “Getliņi 

  EKO” darbinieki tiek atlasīti pamatojoties uz profesionalitātes un vienlīdzības principiem;

-Interešu konflikta un korupcijas riska novēršana. Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

  amatpersonu darbībā” izpratnē un tiem ir jāievēro minētajā likumā noteiktie ierobežojumi. Valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā 

  noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu un likumā “Par interešu konfliktu novēršanas 

  valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus;

-Informācijas pieejamība un caurskatāmība, kas ir viena no SIA "Getliņi EKO" pamatvērtībām attiecībās ar sabiedrību. Valde nodrošina pārbaudītas, 

  precīzas, objektīvas, aktuālas un nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu;

Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt samazinājums atkritumu apjomos, ko lielā mērā ietekmē valsts ekonomika, izmaiņas

elektroenerģijas obligātā iepirkuma regulējumā, kā arī pieaugošas prasības vides aizsardzības, atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas

jomās un citi ES normatīvie akti. Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt grozījumi Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas

paredz arī turpmāku DRN likmes palielināšanu.
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

2022. gada 3. maijs

Aija Breikša

Valdes locekle

Jūlija Daļecka

Valdes locekle paraksts

-Konkurences neitralitātes ievērošana. Sabiedrība īsteno godīgu komercdarbības praksi, neiesaistās konkurenci ierobežojošos vai diskriminējošos 

  darījumos, respektē godīgas konkurences principus, pēc iespējas, veicina konkurenci ar trešajām personām. Sadarbībā ar tirgus dalībniekiem, 

  SIA “Getliņi EKO” ievēro līdzvērtīgus nosacījumus;

-Politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana. Sabiedrība neiesaistās politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs, tajā skaitā, politisko partiju vai 

  pasākumu (aktivitāšu) reklamēšanā vai publiskā atbalstīšanā; 

-Labas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana;

-Atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana. SIA “Getliņi EKO” valde un padome veicina atklātu dialogu un ideju apmaiņu ar Sabiedrības 

  dalībniekiem, kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, kā arī citām SIA “Getliņi EKO” dalībnieku institūcijām un amatpersonām, kas iesaistītas Sabiedrības 

  kapitāla daļu pārvaldībā, lai uzklausītu viedokli par SIA “Getliņi EKO” būtiskiem jautājumiem.

Imants Stirāns

Valdes priekšsēdētājs paraksts

paraksts
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

2021 2020

EUR EUR

Neto apgrozījums: 2 31 028 549 27 480 418
2 406 624 2 346 213

28 621 925 25 134 205

3
(29 190 599)        (25 739 659)        

1 837 950 1 740 759

4 (1 618 939)          (1 626 624)          

5 762 859              793 713              

6 (458 035)             (108 243)             

7 (222 141)             (199 453)             

301 694 600 152

8 (3 700)                 (7 371)                 

297 994 592 781

Pārskata gada peļņa 297 994 592 781

Bruto peļņa 

           PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

          (pēc izdevumu funkcijas)

 a) no lauksaimnieciskās darbības

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas

 b) no citiem pamatdarbības veidiem

Piezīmes 

numurs

Administrācijas izmaksas

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

Pielikums no 13. līdz 25. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

31.12.2021. 31.12.2020.

AKTĪVS EUR EUR

18 013 927 18 709 062
18 013 927 18 709 062

5 970 109 5 773 849

364 911 440 746

42 164 003 37 996 996

2 944 420 992

9 66 515 894 63 341 645

   Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

      Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā 10 3 500 3 500

   Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 3 500 3 500

66 519 394 63 345 145

172 096 70 078

Dzīvnieki un augi: 195 020 195 018

11 195 020 195 018

367 116 265 096

12 3 006 939 2 600 190

13 97 288 74 135

14 36 232 58 591

3 140 459 2 732 916

10 213 213

213 213

15 7 944 962 8 897 530

11 452 750 11 895 755

77 972 144 75 240 900

Pielikums no 13. līdz 25. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

BILANCE

Ilgtermiņa ieguldījumi

Piezīmes 

numurs

Pamatlīdzekļi kopā

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi:

 a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

 a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Nākamo periodu izmaksas

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

Krājumi kopā

Debitori kopā

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

Citi debitori

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā

Nauda

Apgrozāmie līdzekļi kopā

AKTĪVS KOPĀ
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

31.12.2021. 31.12.2020.

PASĪVS EUR EUR

16 6 008 569 6 008 569

44 418 44 418
44 418 44 418

17 100 385 16 507 604

297 994 592 781

23 451 366 23 153 372

9 724 871 7 839 942

17 9 724 871 7 839 942

18 7 730 201 9 271 218

19 2 802 1 751 396

21 25 600 579 27 359 925

33 333 582 38 382 539

18 1 541 017 1 398 837

34 889 21 324

19 3 161 451 1 453 585

20 3 557 256 1 928 648

325 955 202 983

21 2 443 204 568 508

22 398 553 291 162

11 462 325 5 865 047

44 795 907 44 247 586

77 972 144 75 240 900

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Ilgtermiņa kreditori

Rezerves:

Pašu kapitāls kopā

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

BILANCE

Pašu kapitāls

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

a) pārējās rezerves

Pārskata gada peļņa

Uzkrājumi

Uzkrājumi kopā

Kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Nākamo periodu ieņēmumi

Īstermiņa kreditori

Ilgtermiņa kreditori kopā

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Kreditori kopā

Uzkrātās saistības

Piezīmes 

numurs

Nākamo periodu ieņēmumi

PASĪVS KOPĀ

Pielikums no 13. līdz 25. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Īstermiņa kreditori kopā

10



SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

2021 2020

EUR EUR

301 694 600 152

9 4 124 019 4 111 445

9 8 954 3 592

17 1 884 929 3 998 834

- 132

7 222 141 199 453

6 541 737 8 913 608

(445 069)             (127 957)             

(102 020)             (1 192)                 

1 237 892            (23 123)               

7 232 540 8 761 336

7 (222 141)             (199 453)             

(4 138)                 (7 396)                 

7 006 261 8 554 487

(7 382 863)          (25 781 911)        

- 41 780                 

(7 382 863)          (25 740 131)        

18 - 4 360 016

21 822 871 18 579 975

18 (1 398 837)          (1 154 291)          

(575 966)             21 785 700

(952 568)             4 600 056

15 8 897 530 4 297 474

15 7 944 962 8 897 530

Saņemtie aizņēmumi

Saņemtais līdzfinansējums

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Piezīmes 

numurs

Pārskata gada neto naudas plūsma

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 

Pielikums no 13. līdz 25. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Korekcijas:

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(netieša metode)

Pamatdarbības naudas plūsma

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Korekcijas:

Peļņa vai (zaudējumi) no pamatlīdzekļu izslēgšanas

Pamatlīdzekļu nolietojums

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Izdevumi procentu maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Peļņa pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes 

korekcijām

krājumu atlikumu (palielinājums)

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu 

atlikumu palielinājums/(samazinājums)

debitoru parādu atlikuma  (palielinājums)

Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)

Peļņa no ārvalstu valūtas kursu svārstībām

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls)
Rezerves

Nesadalītā 

peļņa

Pašu kapitāls 

kopā

EUR EUR EUR EUR

Atlikums 6 008 569 44 418 16 507 604 22 560 591

-                                     -                      592 781 592 781

Atlikums 6 008 569 44 418 17 100 385 23 153 372

-                                     -                      297 994 297 994

Atlikums 6 008 569 44 418 17 398 379 23 451 366

             PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

31.12.2019.

Pielikums no 13. līdz 25. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Pārskata perioda gada peļņa

Pārskata perioda gada peļņa

31.12.2020.

31.12.2021.
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

(1) Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Informācija par Sabiedrību

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, padomes locekļi un valdes locekļi, viņu tuvi radinieki un uzņēmumi, kuros

viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšana metodes piemērotas

konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību. Sabiedrība atbilst vidējas

sabiedrības kategorijai.

Darījumi ārvalstu valūtās

Saistītās puses

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

SIA "Getliņi EKO" juridiskā adrese ir Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Sabiedrība ir reģistrēta

Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003367816. Sabiedrības dalībnieki ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kurai pieder

97,7% no Sabiedrības pamatkapitāla, un Ropažu novada pašvaldība, kurai pieder 2,3% no Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrības

valdes locekļi ir Imants Stirāns (Valdes priekšsēdētājs), Aija Breikša (Valdes locekle), Raimonds Timma (Valdes loceklis līdz

31.01.2022.), Jūlija Daļecka (Valdes locekle no 01.02.2022.). Sabiedrības padomes locekļi ir Jevgenijs Belezjaks (Padomes loceklis

27.01.2021 - 11.02.2021., Padomes priekšsēdētājs no 12.02.2021.), Baiba Zūzena (Padomes locekle 27.01.2021. - 11.02.2021.,

Padomes priekšsēdētāja vietniece no 12.02.2021.), Jānis Pumpurs (Padomes loceklis no 27.01.2021.). Sabiedrības revidents ir

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA un atbildīgā zvērinātā revidente Jana Smirnova.

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums". Peļņas

vai zaudējumu aprēķins sagatavots, izmantojot shēmu, kas klasificēta atbilstoši izdevumu funkcijai. Naudas plūsmas pārskats sastādīts 

pēc netiešās metodes.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata sagatavošanas principi

Uz pārskata gada beigām Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par 9 575 EUR, taču Sabiedrības vadība

uzskata, ka tas neapdraud Sabiedrības spēju segt īstermiņa saistības šādu apsvērumu dēļ:

1) Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 2 443 204 EUR apmērā ir dāvinājumu un finansiālā atbalsta (fondu) amortizācija, kas nerada

nekādu ietekmi uz naudas plūsmu.

2) 2022. gada 10. janvārī stājies spēkā jaunais atkritumu apglabāšanas tarifs, kas ir pieaudzis 1,7 reizes.

3) Sabiedrībai ik gadu ir stabila, pozitīva pamatdarbības naudas plūsma, kas nodrošina spēju izpildīt īstermiņa saistības.

Ņemot vērā šos faktorus, gada pārskats ir sagatavots atbilstoši darbības turpināšanas principam.

Finanšu pārskati ir sagatavoti euro valūtā (EUR).

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas publicētiem euro atsauces kursiem attiecīgā darījuma

veikšanas dienā. Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas publicētiem eiro atsauces

kursiem pārskata gada pēdējā dienā. Ja konkrētai ārvalstu valūtai nav ECB publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu

tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret

euro. 

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Pārskata  gadā nav veikti nozīmīgi darījumi ārvalstu valūtās.

Pārskata periods
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(1) Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)

2-20%

5-20%

20-35%

20-35%

6,67-20%

6,67-35%

Viengadīgie stādījumi

Operatīvā noma

Aktīvu noma, kuras ietvaros no īpašumtiesībām izrietošie riski un guvumi netiek nodoti nomniekam, ir klasificēta kā operatīvā noma.

Operatīvās nomas maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā visa nomas līguma laikā. 

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējās dzēšanas termiņš

nepārsniedz trīs mēnešus.

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek

veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un

to atgūstamo vērtību. Debitoru parādu atgūstamā vērtība ir plānotās naudas plūsmas tagadnes vērtība. Uzkrājumu summa tiek

iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.

Viengadīgajos stādījumos ietver izejvielu un materiālu izmaksas, darba algas un sociālos maksājumus, pamatlīdzekļu nolietojumu un

citas izmaksas, kuras iekļauj gatavās produkcijas pašizmaksā un kas attiecināmas uz nākamā gada ražu.  

Nauda

Transporta līdzekļi

Datoru aprīkojums

Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. Nepieciešamības gadījumā

novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu neto pārdošanas vērtība ir norakstīta.

Citi pamatlīdzekļi

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek

nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā pamatlīdzekļa patiesās vērtības,

atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā

atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī

posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā.

Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas  izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Krājumu novērtēšana

Pamatlīdzekļi:

Debitoru parādi

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās

izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Tehnoloģiskās iekārtas, ierīces

Biroja iekārtas

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk. uzkrāto nolietojumu. Par

pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 600 EUR un kalpošanas ilgums pārsniedz vienu gadu. Iegādātie

aktīvi zem 600 EUR tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas

nolietojuma normas:

Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un

atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to

lietderīgās izmantošanas laikā. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai

zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Ēkas, inženierbūves
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(1) Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums)

Uzkrājumi

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos

periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi.

Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas

vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku kapitalizēta

nepabeigtās celtniecības objektu sastāvā aizņēmuma perioda laikā.

Aizņēmumi

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama dalībniekiem). Uzņēmumu

ienākuma nodoklis par sadalīto pelņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali. 

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtie dāvinājumi un finansiālais atbalsts tiek uzskaitīti kā nākamo periodu ienākumi, kurus

pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Dāvinājumus

un finansiālo atbalstu izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir izpildīti visi ar

dāvinājumu un finansiālo atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi.

Dāvinājumi un finansiālais atbalsts

Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātās ar nodokli

apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas,

uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas

izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto

peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un

uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā “Uzņēmumu ienākuma

nodoklis par pārskata gadu”, atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā.

Aplēšu pielietošana

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto

aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un

izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli,

pamatojoties uz visu pašreiz pieejamo informāciju.

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riski uz precēm, un atlīdzību var

pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pakalpojumi sniegti. 

Pamatojoties uz 2017. gada 28. jūlijā pieņemtajiem grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1.

janvārī, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts un maksāts peļņas sadales (t.sk. nosacītās peļņas sadales) brīdī.

Uzkrātās saistības ietver skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem par pārskata gadā saņemtām precēm vai

pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Uzkrātās saistības

Uzkrāto saistību neizmantotiem atvaļinājumiem summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā par vienu

dienu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

Ieņēmumu atzīšana

Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts pienākums, pastāv liela

varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.   
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(2) Neto apgrozījums:

Darbības veids 2021 2020

EUR EUR

26 368 065 22 544 107

Ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas 2 193 007 2 551 119

2 406 624 2 339 553

8 957 6 660

Ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas 51 896 38 979

Kopā 31 028 549 27 480 418

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

2021 2020

EUR EUR

Samaksa par pakalpojumiem 3 940 841 4 109 698

Dabas resursu nodoklis 9 694 093 5 192 438

Pamatlīdzekļu nolietojums 4 100 379 4 072 619

Atlīdzība par darbu 3 053 355 2 626 660

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 713 196 627 105

477 330 447 995

Uzkrātie attiecināmie DRN izdevumi 1 884 929 3 998 834

Citas ražošanas izmaksas 5 326 478 4 678 624

(2)                        (14 314)                             

Kopā 29 190 599 25 739 659

(4) Administrācijas izmaksas

2021 2020

EUR EUR

977 780 870 213

229 709 209 435

60 446 86 499

7 7 085

23 640 38 827

327 357 414 565

Kopā 1 618 939 1 626 624

Ieņēmumi no dārzeņu audzēšanas

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. 

Transporta izdevumi

Ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības

Transporta izmaksas

Pārējās administrācijas izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums

Ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas

Viengadīgo stādījumu vērtības izmaiņas

Atlīdzība par darbu

Juridisko pakalpojumu izmaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2021 2020

EUR EUR

606 492 573 629

52 103 94 694

26 848 19 374

33 238 27 342

- 41 780

13 352 10 272

- 5 188

1 026 2 221

1 921 1 494

26 665 17 719

1 214 -

Kopā 762 859 793 713

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

2021 2020

EUR EUR

8 231 39 991

- 132

1 063 1 063

Soda nauda pēc administratīvā līguma 385 000 -

63 741 67 057

Kopā 458 035 108 243

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

2021 2020

EUR EUR

222 141 199 453

Kopā 222 141 199 453

(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

2021 2020

Uzņēmumu ienākuma nodoklis: EUR EUR

3 700 7 371

Nodokļa izdevumi 3 700 7 371

3 700 7 371

Kopā uzņēmuma ienākuma nodoklis 3 700 7 371

Iepriekšējo gadu nodokļu un nodevu samazinājums

UIN no nosacīti sadalītās peļņas

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Ārvalstu valūtas kursa svārstību zaudējumi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Bankas komisijas

Citas izmaksas

Procentu maksājumi kredītiestādei

Ieņēmumi no autosvaru izmantošanas pakalpojumiem

Citi ieņēmumi

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas

Ieņēmumos atzītā, finansiālā atbalsta un dāvinājumu daļa

Citi ieņēmumi no mazumtirdzniecības veikala

Ieņēmumi no saņemtām kavējuma naudām

Saņemtās apdrošināšanas un citas atlīdzības

Ieņēmumos atzītā, proporcionāli pamatlīdzekļu nolietojumam aprēķinātā, 

finansiālā atbalsta un dāvinājumu daļa

Ieņēmumi no komunālo pakalpojumu nodrošināšanas partneriem
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Zemes 

gabali, ēkas 

un inženier-

būves

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

ierīces

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu izmaksas

Avansa 

maksājumi par 

pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļi 

kopā

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Iegādes izmaksas 01.01.2021. 46 943 451 21 260 446 1 812 802 37 996 996 420 992 108 434 687

pārskata gada sākumā

- -                      -                   7 154 713 152 509 7 307 222

(20 963)       (10 021)               (109 323)         - (4 945)                   (145 252)          

1 321 394 2 097 314 134 610 (2 987 706)           (565 612)               -                       

Iegādes izmaksas 31.12.2021. 48 243 882 23 347 739 1 838 089 42 164 003 2 944 115 596 657

pārskata gada beigās

Uzkrātais nolietojums 01.01.2021. 28 234 389 15 486 597 1 372 056 -                            -                            45 093 042

pārskata gada sākumā

2 014 084 1 901 054 208 881 -                        -                        4 124 019

(18 518)       (10 021)               (107 759)         -                            -                            (136 298)          

izmaiņas saistībā ar atsavināšanu,

likvidāciju vai pārvietošanu uz citu

posteni

Uzkrātais nolietojums 31.12.2021. 30 229 955 17 377 630 1 473 178 -                            -                            49 080 763

pārskata gada beigās

Atlikusī vērtība 01.01.2021. 18 709 062 5 773 849 440 746 37 996 996 420 992 63 341 645

Atlikusī vērtība 31.12.2021. 18 013 927 5 970 109 364 911 42 164 003 2 944 66 515 894

Aprēķinātais nolietojums

Uzkrātā nolietojuma

Iegāde

Atsavināšana vai likvidācija

Pārvietošana uz citu posteni
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(10) Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

(11) Dzīvnieki un augi:

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

195 020 195 018

Kopā 195 020 195 018

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

821 200 767 560

Eco Baltia vide SIA 609 606 576 795

Enerģijas publiskais tirgotājs SIA 244 251 197 167

1 346 746 1 080 798

(14 864)               (22 130)               

Kopā 3 006 939 2 600 190

(13) Citi debitori

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

- 10 793

Akceptētais PVN 712 14 551

87 266 2 126

9 310 46 665

Kopā 97 288 74 135

(14) Nākamo periodu izmaksas

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

28 897 27 844

7 335 30 747

Kopā 36 232 58 591

(15) Nauda

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

7 936 624 8 868 885

8 338 28 645

Kopā 7 944 962 8 897 530

Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem

2022. gada 23. martā ir pieņemts LR UR lēmums Nr.6-12/17613/1 par SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas

kompetences centrs" izslēgšanu no komercreģistra.

Clean R SIA

UIN pārmaksa

Sabiedrībai 2010. gada 26. jūlijā dibinātajā SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" pieder pilnībā

apmaksātas 213 kapitāla daļas. Katras kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 euro.

2022. gada 10. janvārī ir pieņemts LR UR lēmums Nr.6-12/1267 reģistrēt komercsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidācijas

procesa uzsākšanu, pamatojoties uz 30.12.2021. atkārtoti sasauktas ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr.3/2021. 2022.

gada 23. februārī ir pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.1288 un Ropažu novada pašvaldības lēmums Nr.765 par SIA "Getliņi

EKO" līdzdalības SIA "Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" izbeigšanu.

Dārzeņu viengadīgie stādījumi

Pārējie debitori

Sabiedrībai 2019. gada 6. jūnijā reģistrētajā AS "Tīrīga" pieder pilnībā apmaksātas 3500 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība

ir 1,00 euro.

Citi

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem

Pārējās izmaksas

Naudas līdzekļi kasē

Apdrošināšanas izmaksas

Naudas līdzekļi bankā
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(16) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

(17) Uzkrājumi

Biomasa Ne biomasa Ne-biomasa 

pārstrādājams/ 

dedzināms

Ne-biomasa 

inerts/ 

apglabājams

955 006 356 606 223 827 132 779

100% 72,8% 27,2% 17,1% 10,1%

- 15 95

DRN saistību aplēse, EUR: - 15 971 383 3 357 413 12 613 970

9 724 871

Biomasa Ne biomasa Ne-biomasa 

pārstrādājams/ 

dedzināms

Ne-biomasa 

inerts/ 

apglabājams

828 240 315 003 206 858 108 145

100% 72,4% 27,6% 18,1% 9,5%

- 15 95

DRN saistību aplēse, EUR: - 13 376 587 3 102 873 10 273 714

7 839 942

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

31.12.2021. 31.12.2020.

Ilgtermiņa aizņēmumi EUR EUR

mainīgā 04.12.2026. 5 963 013 7 387 449

mainīgā 30.11.2025. 1 767 188 1 883 769

Ilgtermiņa aizņēmumi kopā 7 730 201 9 271 218

31.12.2021. 31.12.2020.

Īstermiņa aizņēmumi EUR EUR

mainīgā 04.12.2022. 1 424 436 1 398 837

mainīgā 30.12.2022. 116 581 -

Īstermiņa aizņēmumi kopā 1 541 017 1 398 837

1 311 612

%

Luminor bank EUR

Luminor bank EUR

Swedbank EUR

DRN likme, EUR:

Swedbank EUR

Atmaksas 

termiņš

 % likme

DRN likme, EUR:

Saistību aplēses neto pašreizējā vērtība, EUR:

Atmaksas 

termiņš

Saistību aplēses neto pašreizējā vērtība, EUR:

Mehāniski atdalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms bioreaktorā uz 31.12.2021.:

tonnas: 1 143 243

%

 % likme

2019. gadā ir uzsākta uzkrājumu veidošana ar mērķi segt izmaksas, kas saistītas ar bioreaktorā novietoto bioloģiski noārdāmo

atkritumu piemaisījumu (līdz 30% no atkritumu apjoma) apsaimniekošanu vai apglabāšanu pēc bioreaktora pārstrādes procesa

pabeigšanas.

Ņemot vērā, ka bioreaktora ekspluatācija ir uzsākta 2016. gadā, kā arī ievērojot Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņas, kas

tika pieņemtas 2019. gada nogalē, kas nosaka, ka nodoklis par bioreaktorā ievietotajiem atkritumiem ir maksājams, beidzoties

pārstrādes procesam bioreaktorā (līdz pat 15 gadiem), pastāv liela varbūtība, ka 2019. gada normatīvo aktu izmaiņas ir

attiecināmas arī uz iepriekš bioreaktorā ievietotajiem atkritumiem. Sabiedrības valde ir izvērtējusi bioreaktorā izvietoto

mehāniski atdalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu frakcijas radīto nākotnes saistību kopējo apmēru uz 31.12.2021. Ievērojot, ka

DRN ir maksājams par nākotnē faktiski apglabājamo daļu, ņemot vērā pārstrādes tehnoloģiju attīstību, kā arī ievērojot

Sabiedrības plānu atkritumu dedzināšanas rūpnīcas izveidē, kopējo DRN saistību apmēru uz pārskata gada beigām

Sabiedrības valde aplēš EUR 9 724 871 apmērā (uz 31.12.2020: EUR 7 839 942), piemērojot laika naudas vērtības diskonta

likmi, kas pielīdzināta ilgtermiņa aizņēmumu procentu likmei (3,89 % apmērā).

Bioloģiski noārdāmo 

atkritumu frakcija

tonnas:

2021. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 858 367 parastajām daļām ar EUR 7

nominālvērtību katra.

Mehāniski atdalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms bioreaktorā uz 31.12.2020.:

Bioloģiski noārdāmo 

atkritumu frakcija
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

31.12.2021. 31.12.2020.

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem EUR EUR

Geo Consultants SIA 1 222 3 201

MRKV PS - 1 743 886

1 580 4 309

Kopā 2 802 1 751 396

31.12.2021. 31.12.2020.

Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem EUR EUR

MRK serviss SIA 164 847 119 381

Vides resursu centrs SIA 351 986 394 330

- 12 720

Geo Consultants SIA 9 390 53 595

MRKV PS 1 889 016 541 842

Arčers SIA 253 093 -

493 119 331 717

Kopā 3 161 451 1 453 585

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

Dabas resursu nodoklis             3 022 646             1 434 067 

                      198  - 

               227 905                251 748 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                193 992                153 414 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                111 383                  88 328 

Elektroenerģijas nodoklis                    1 132                    1 091 

Kopā             3 557 256             1 928 648 

Aizņēmumam tiek piemērota gada procentu likme 6 mēnešu EURIBOR, plus pievienotā likme 1,79%.

Rekonstrukcija un investīcijas SIA

2018. gada 04. decembrī tika noslēgts aizņēmuma līgums ar AS Swedbank projekta "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras

attīstības darbiem atkritumu poligonā Getliņi" finansēšanai. Kopējais aizņēmuma apjoms sastāda EUR 10 000 000.

Kredīts atmaksājams periodā no 2019. gada 4. decembra līdz 2026. gada 4. decembrim.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2019. gada 01. novembrī tika noslēgts aizņēmuma līgums ar AS Luminor bank projekta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu

pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā Getliņi" finansēšanai. Kopējais aizņēmuma apjoms sastāda EUR

1 883 769, kas tika saņemts 2020. gadā. Kredīts atmaksājams periodā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. novembrim.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums)

Aizņēmumam tiek piemērota gada procentu likme 6 mēnešu EURIBOR, plus pievienotā likme 3,89%.

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem noteiktie finanšu rādītāji ir izpildīti.

Citi kreditori

2020. gadā tika saņemta aizņēmuma pēdējā daļa EUR 2 476 247 apmērā. 2021. gadā tika veikta aizņēmuma atmaksa EUR

1 398 837 apmērā (2020. gadā: EUR 1 154 291). 2021. gada 31. decembrī kopējās kredītsaistības pret Swedbank AS sastāda

EUR 7 387 449.

Pievienotās vērtības nodoklis

Citi kreditori
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

Atlikums Aprēķināts Samaksāts Atlikums

31.12.2020. 2021 2021 31.12.2021.

EUR EUR EUR EUR

251 748                          3 500 326             3 524 169 227 905              

88 328                               771 831                748 776 111 383              

153 414                          1 390 491             1 349 913 193 992              

(10 793)                                  3 700                  (7 291) 198                     

1 434 067                       9 694 092             8 105 513 3 022 646           

1 091                  7 482 7 441 1 132                  

Kopā 1 917 855                     15 367 922           13 728 521 3 557 256           

Tai skaitā: 31.12.2020. 31.12.2021.

EUR EUR

Nodokļu pārmaksa (10 793)               -

Nodokļu parāds 1 928 648 3 557 256

(21) Nākamo periodu ieņēmumi

Atlikums Saņemts Amortizēts Atlikums

31.12.2020. 2021 2021 31.12.2021.

EUR EUR EUR EUR

125 251                                         -                  89 997 35 254                

27 146 455                        733 243                338 298 27 541 400         

25 648                                           -                  11 332 14 316                

3 111                                             -                    2 117 994                     

540 568                               52 102                216 851 375 819              

87 400                                           -                  11 400 76 000                

Kopā 27 928 433                        785 345                669 995 28 043 783         

31.12.2021. 31.12.2020.

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi EUR EUR

16 393 825 18 990 114

9 206 754 8 369 811

Kopā 25 600 579 27 359 925

31.12.2021. 31.12.2020.

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi EUR EUR

2 443 204 568 508

Kopā 2 443 204 568 508

Daba resursu nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

* Eiropas LFLA programmas projektam "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas

audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu", kas apstiprināts 2019. gada 5. aprīlī, attiecināmo izdevumu summa

2021. gadā līdz strapmaksājuma saņemšanai ir EUR 52 102 (2020. gadā: EUR 94 694). 

1998. gada 30. aprīlī tika parakstīts Pasaules Vides Fonda (PVF) līgums starp Latvijas Republiku un Starptautiskās

rekonstrukcijas un attīstības banku (SRAB), kas darbojas kā ieviešanas aģents PVF vārdā. Saskaņā ar līgumu dāvinājums SDR

(Special Drawing Rights) 3 800 000 apmērā tika nodots Latvijas Republikai, kurai saskaņā ar PVF dāvinājuma līgumu ir

pienākums saņemtos līdzekļus nodot SIA Getliņi EKO Cieto sadzīves atkritumu projekta īstenošanai.

SIDA dāvinājums

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi

ES Kohēzijas fonda finansējums

Elektroenerģijas nodoklis

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas iekļaujama peļņas vai zaudējumu aprēķinā ilgāk kā 

pēc 5 gadiem

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

PVF dāvinājums

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā gada 

laikā

Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2 līdz 5 

gadu laikā

Vides aizsardzības fonda dāvinājums

Eiropas LFLA programmas finansējums*

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpinājums)
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

Finanšu palīdzības sniedzējs Saņemšanas mērķis Nosacījumi

2011-2013 3 737 513 5 gadus  turpināt  

ekspluatēt 

pamatlīdzekļus

2014 48 132 5 gadus  turpināt  

ekspluatēt 

pamatlīdzekļus

2015-2016 536 029 5 gadus  turpināt  

ekspluatēt 

pamatlīdzekļus

2017 1 000 000 5 gadus  turpināt  

ekspluatēt 

pamatlīdzekļus

2017 50 400 5 gadus  turpināt  

ekspluatēt 

pamatlīdzekļus

2019-2021 26 598 064 Projekts turpinās

(22) Uzkrātās saistības

31.12.2021. 31.12.2020.

Īstermiņa uzkrātās saistības EUR EUR

291 884 209 183

106 669 81 979

Kopā 398 553 291 162

(23) Vidējais nodarbināto personu skaits

2021 2020

3 -

Valdes locekļi 3 3

113 112

119 115

Lauku atbalsta dienests

No komersantiem savākto nešķiroto 

sadzīves atkritumu šķirošanas centra 

izveide

Investīcijas dārzeņu pārstrādē

Kad 

saņemts

LR Vides aizsardzības un reģionālā 

attīstības ministrija

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas

Padomes locekļi

Bioloģiski noārdāmo atkritumu 

pārstrādes iekārtas izveide poligonā 

"Getliņi"

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Summa           

EUR

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Pārējās uzkrātās izmaksas

Investīcijas lauksaimniecības 

produktu ražošanā

Papildus infrastruktūras izveide 

sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" 

Dārzeņu novākšanas iekārtas 

uzstādīšana, paaugstinot 

lauksaimniecības darbības efektivitāti

2016. gada 25. augustā tika parakstīts Nomas līgums starp AS BAO un SIA Getliņi EKO par noteiktas platības lietošanu 12

gadu periodā. Līgums stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī. Maksa par īpašuma lietošanu bez pievienotās vērtības nodokļa ir

paredzēta EUR 136 800 apmērā, kas 2016. gadā tika saņemta pilnā apjomā. 2021. gadā EUR 76 000 (2020. gadā: EUR

87 400) ir klasificēti kā nākamo periodu ieņēmumi, kas nākamos gados tiks ietverti Sabiedrības pārējos saimnieciskās darbības

ieņēmumos atbilstoši Līguma darbības periodam.

1998. gada 11. februārī tika noslēgts dāvinājuma līgums starp Zviedrijas valdību, kuru pārstāv Zviedrijas Starptautiskā attīstības

aģentūra (SIDA), Latvijas Republiku, Rīgas pilsētas domi un SIA Getliņu EKO. Saskaņā ar šo līgumu SIDA apņemas dāvināt

Latvijas Republikai SEK 11 250 000. Dāvinājums ir jāizmanto Projekta finansēšanai, lai segtu Zviedrijā ražotu vai no Zviedrijas

iepirktu preču un pakalpojumu iegādes izmaksas.

Lauku atbalsta dienests

Pārējie darbinieki

Lauku atbalsta dienests

(21) Nākamo periodu ieņēmumi (turpinājums)
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(24) Atlīdzība vadībai

2021 2020

EUR EUR

Padomes locekļu atlīdzība 91 853 -

Valdes locekļu atlīdzība 272 538 240 280

Kopā 364 391 240 280

(25)

2021 2020

EUR EUR

74 871 -

16 982 -

220 556 193 606

51 982 46 674

Pārējie darbinieki:

3 735 708 3 303 267

873 941 789 866

Kopā 4 974 040 4 333 413

(26) Operatīvā noma

(27) Kapitālieguldījumu saistības

(28)

31.12.2021. 31.12.2020.

EUR EUR

17 398 379 17 100 385

Kopā 17 398 379 17 100 385

   Atlīdzība par darbu

Valdes locekļi:

Personāla izmaksas

   Atlīdzība par darbu

   Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par maksimāli iespējamajām dividendēm (20/80 no neto summas, kas izmaksājama

dalībniekiem saistībā ar pēc 2017. gada 31. decembri radušās peļņas sadali) ir 506 902 EUR (2020. gadā: 432 404 EUR).  

2021. gadā tika dzēstas līguma saistības par 2 433 191 EUR (2020. gadā: 26 076 072 EUR). Kopā dzēstas līguma saistības par 

35 025 188 EUR. 2018. gadā samaksātais avansa atlikums uz 31.12.2021. ir 1 559 EUR.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu:

Nesadalītā peļņa gada beigās

Maksimāli iespējamās dividendes no nesadalītās peļņas, kas radusies pēc 31.12.2017. un kuras sadale radīs uzņēmumu

ienākuma nodokļa saistības, ir 2 027 609 EUR.

Citas iespējamās saistības

2013. gada 24. oktobrī tika parakstīts Zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma iznomāšanu 1,7 ha platībā, nomas mērķis

ir nomnieka sniegtā pakalpojuma - sadzīves atkritumu sagatavošana noglabāšanai - nodrošināšana. Līgums ir spēkā līdz 2025.

gada 23. oktobrim. Pēc Vienošanās no 19.01.2017. nomnieks ir SIA "Vides resursu centrs". Nomas tiesība uz nekustamo

īpašumu ir nostiprināta Zemesgrāmatā. Maksa par īpašuma lietošanu bez pievienotās vērtības nodokļa ir paredzēta 5% apmērā

no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.

   Atlīdzība par darbu

Padomes locekļi:

   Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas

   Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas

2018. gada 8. oktobrī tika parakstīts Līgums par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi cieto sadzīves

atkritumu poligonā "Getliņi" ar pilnsabiedrību "MRKV" (biedri SIA "MRK Serviss", SIA "VELVE"). 2021. gada 29. janvārī tika

noslēgta vienošanās pie Līguma par Līguma summas izmaiņām. Pēc izmaiņām Līguma saistības ir paredzētas 36 918 935

EUR apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma izpildes termiņš ir 39 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
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SIA "Getliņi EKO" gada pārskats par 2021. gadu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)

(29) Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

(30) Valdes ieteiktā peļņas sadale

2021

EUR

Sadalāmā pārskata gada peļņas daļa 297 994

Ieteiktā peļņas sadale:

Atstāt nesadalītu 297 994

               297 994 

Imants Stirāns

Aija Breikša

Jūlija Daļecka

Irēne Evarte

galvenā grāmatvede

Šis pārskats ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Sabiedrības 2021. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 8. līdz 25. lappusei, 2022. gada 3. maijā ir parakstījuši:

Finanšu pārskatu ir sagatavojusi galvenā grāmatvede Irēne Evarte

Sadalot 2021. gada peļņu dividendēs, Sabiedrība aprēķinās uzņēmumu ienākuma nodokli 20/80 apmērā no dalībniekiem

izmaksājamās neto summas. Ja visu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. radušos neto peļņu sadalītu kā dividendes dalībniekiem,

tad uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu būtu 74 499 EUR. Aprēķinā izmantota nodokļa likme, kas ir

spēkā 2021. gada 31. decembrī. 

valdes locekle

paraksts

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas

būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

paraksts

paraksts

Negatīvu ietekmi uz Sabiedrības finanšu stāvokli var radīt Krievijas sāktais karš Ukrainā un no tā izrietošais inflācijas risks, kā

arī Covid-19 pandēmijas jauni uzliesmojumi. Sabiedrība neprognozē ievērojamus zaudējumus no debitoriem, ņemot vērā

ieviesto debitoru kontroles sistēmu. Jauniem Sabiedrības klientiem, kā arī klientiem, kam iepriekš ir novērota slikta norēķinu

disciplīna, darbojas priekšapmaksas kārtība, kas attiecīgi samazina debitoru risku. Sabiedrība veic visu tās līgumu saistību

izpildi ierastajā kārtībā, šobrīd nepastāv šķēršļi saistību izpildei. Tāpat Sabiedrība plāno turpināt aizņēmuma līgumos noteikto

finanšu noteikumu izpildi, jo tie ir noteikti ar zināmu rezervi, attiecīgi neradot būtisku risku aizņēmuma līguma nosacījumu

neizpildei. Sabiedrība regulāri seko līdzi normatīvajiem aktiem, plāno tās darbību, veic uzkrājumus nākotnes saistībām,

nodrošinot arī naudas līdzekļu rezervi, kas nepieciešamības gadījumā var nosegt īstermiņa likviditātes trūkumu, tāpat arī gadu

laikā uzkrātais pašu kapitāls rada papildus drošības rezervi nestabilos ekonomikas apstākļos.

paraksts

Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" vidējā termiņa darbības stratēģiju, Sabiedrības darbības attīstībai ik gadu jāveic investīcijas

vismaz 2 miljoni euro. Ņemot vērā arī kredītu atmaksu un kredītu procentu maksājumus un pašas Sabiedrības veicamās

investīcijas, Valde ierosina peļņu nedalīt.

valdes priekšsēdētājs

valdes locekle

(28) Citas iespējamās saistības (turpinājums)
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