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I.

Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu
raksturojošie siltumtehniskie u.c. parametri 2022. gadā:

(CSS)

Vispārējs raksturojums
- MAX enerģijas patērētāju siltumslodze sasniedz 15 MW, vidējā slodze apkures sezonā 6,5-7,5
MW, vasaras (karstā ūdens) slodze vid. 1,5 MW
- Kopējā apsildāmā dzīvojamā platība Bauskā virs 200 000 m²;
- Tīkliem pievienoto dzīvokļu skaits – 2500;
- Siltumtīklu uzņēmuma pakalpojumus Bauskā izmanto 6250 iedzīvotāju;
- Iedzīvotāju īpatsvars Bauskas pilsētā 8405 cilvēki (2019.g), kuriem centralizēto siltumapgādi
nodrošina SIA BAUSKAS SILTUMS- 74 %;
- Iedzīvotājiem piegādātās siltumenerģijas apjoms - 72%, pašvaldības iestādes un komersanti 28%
- CSS pieslēgtas 125 ēkas (81 dzīvojamā ēka, 44 nedzīvojamās ēkas - pašvaldības iestādes un
komersanti) ar attālinātu datu nolasīšanas sistēmu SCADA
- Atjaunojamo energoresursu īpatsvars enerģijas bilancē – 77%

Siltumtrases
Siltumtrašu kopgarums – 9,5 km (100% rūpnieciski izolētas caurules)
Zudumi siltumtrasēs – 9,07% no tīklā nodotās enerģijas.
Katlumāja Bauskā, Dārza ielā 11
Uzstādītā jauda 20 MW
Bauskā siltumenerģiju ražo viena centrālā katlumāja.
Kurināmā veidi: koksnes šķelda, dabasgāze.
Pilsētas katlumājā Dārza ielā 11 ir uzstādīti 3 gāzes ūdenssildāmie katli:
Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW
(2002. g )
Gāzes katls VAPORTTKV-6, jauda 6 MW
(2006. g )
Gāzes katls VAPORTTKV-3, jauda 3 MW
(2005. g )
Viens šķeldas ūdenssildāmais katls:
KOLBACH K8-5000 WW, jauda 5 MW ,
Dūmgāzu kondensators, jauda 1MW
(2016. g )
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II.

Plānoto aktivitāšu, nefinanšu mērķu izpilde

SIA „BAUSKAS SILTUMS” stratēģiski svarīgākais uzdevums ir
nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un
ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.
Otrajā SIA „BAUSKAS SILTUMS” izstrādātajā darbības stratēģijā plānotie uzdevumi
2019/2021 gadam kopumā ir izpildīti un balstoties uz veiktajām iestrādēm 2022. gada februārī
valde izstrādājusi jau trešo 3 gadu plānu - SIA „BAUSKAS SILTUMS” vidējā termiņa darbības
stratēģija no 2022. līdz 2024. Finanšu gadam.
Otrās stratēģijas pamatu veido plānotie pasākumi un finansējums Bauskas pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai – investīciju plāns 2019./2021. gadam. Plāns
nodrošina Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība (skat. tabulu zemāk) un 2
gadu periodā plāns pamatā tiek pildīts.
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SIA "Bauskas siltums" siltumapgādes sistēmas attīstības plāns /investīcijas/
2019. - 2021. gadam
Nr.p.k.
1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Kapitālieguldījumi

Siltumtrases
Maģistrālās siltumtrases posma
nomaiņa ar rūpnieciski izolētiem
cauruļvadiem no Salātu 20 Salātu 28 Dn 219 mm L=200m
Ēku ievadu rekonstrukcija:
1) Atzars uz poliklīnikas ēku (L=
35 m Dn=50 mm), 2) Atzars uz
ēku Dārza 12 a (L=72m Dn=76
mm).
Siltumtrases savienojošie posmi
starp ēkām Vītolu 4-6, 6-8, 8-10
(3 līdz 5 m garumā)
Dzīvojamās ēkas Pļavu ielā 12
pieslēgšana
CSSCentrālās
Bauskas jaunās
bibliotēkas ēkas pieslēgšana
CSS
Katlumāja
Jauna 5MW koksnes biomasas
(šķeldas) katla uzstādīšana,
segta tipa kurināmā
pieņemšanas mezgla piebūve,
katlumājas siltināšana
Šķeldas katla palīgiekārtas
uzstādīšana iekšējo ugunsvirsmu
attīrīšanai ar firmas GE izstrādātu
pulverveida materiālu
Ražošanas procesa pārpalikuma
situmenerģijas izmantošana,
CSS pieslēdzot Bauskas
Industriālā parka teritorijā
novietotu uzņēmumu
Škeldas noliktavas asfaltēto
iebrauktuvi aprīkot ar sniega
atkausēšanas sistēmu 120 m
(Snow melting system)
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Izmaksu
apjoms
EUR

Uzņēmuma
ieguldījums
%
EUR

Plānotais
realizācijas
laiks
gggg

120000

100

16 00 00

2019-2020

Atbilstoši siltumtrašu
rekonstrukcijas tehniskajam
projektam

Izpildīts!

15000

100

15000

2019-2021

Ja pieejami brīvi līdzekļi vai
avārijas gadījumā

Izpildīts!

2019-2021

3000

0

0

2020
2020-2021

Piezīmes

Posmu nomaiņa paredzēta
gadījumā, ja tiek veikta ēkas
siltummezgla rekonstrukcija
Pieslēguma izmaksas ietvertas
ēkas būvniecības izmaksās.
Pieslēguma izmaksas ietvertas
ēkas būvniecības izmaksās.

Izpildīts!
Nav aktuāls
Nav aktuāls

Darbi pabeigti 2016. gadā
2600000

50

8000

1300000

2016

8000

2019-2021

Izpildīts!
Iekārtas un materiāla
testēšana, pozitīvu rezultātu
gadījumā iekārtas un materiāla
iegāde no ražotāja
Pasākums realizējams tikai pēc
2021. gada 6. aprīļa saskaņā ar
LIAA līgumu par atbalsta
finansējumu šķeldas katla
iegādei
Ilgstošas ziemas laikā šķeldas
transporta
iebraukšanu/izbraukšanu
noliktavā var nodrošināt tikai
izkausējot sniega/ledus kārtu
uz iebrauktuves

Nav aktuāls

Nav aktuāls

5500

2019-2020

Nav aktuāls

Administrācijas ēka

Administrācijas ēkas fasādes
siltināšana, rekonstrukcija un
3.1. teritorijas rekonstrukcija
(laukuma seguma nomaiņa,
uzbrauktuve invalīdiem u.c.)

3.2. Datortehnikas iegāde 3 kompl.
4. Ēku siltummezgli
Energoefektivitātes likumā
iekļautie energoefektivitātes
pasākumi gala patēriņa
samazināšanai, kuri izriet no ES
4.4.
Direktīvas 2012/27/ES EPS
(energoefektivitātes pienākuma
shēma) energoapgādes
uzņēmumiem.

380000

3000

100

380000

2020- 2021

3000

2019-2021

-

2019-2021
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Saņemta būvatļauja projekta
realizēšanai. Pojekts sadalīts 3
kārtās: 1. Teritorijas
labiekārtošana 2. Fasādes
siltināšana 3. Stikla
konstrukciju izbūve
Projekts realizējams atkarībā
no uzņēmuma finansiālajām
iespējām

Procesā!

Izpildīts!
Energoefektivitātes likumā
paredzētie pasākumi jārealizē
pēc attiecīgo MK noteikumu
stāšanās spēkā. Līdz 1920.
gadam EPS pilda
elektroenerģijas piegādes
uzņēmumi, valsts plāna
neizpildes gad. EPS jāpilda arī
siltumapgādes uzņēmumiem

Nav aktuāls

Detalizēts CSS attīstības plānā iekļauto aktivitāšu progress:
1. Siltumtrases (skat. investīciju plāna tabulu)
1.1(.) Siltumtrašu atjaunošanas programmas noslēdzošā siltumtrases posma Salātu 20 –
Salātu 28 rekonstrukcija ir pabeigta. Siltumtrases rekonstrukcija un ēkas pievada izbūve veikta
vienlaicīgi ar Tirdzniecības centra būvniecību 2021. gadā.
1.2.(.). Visu plānoto siltumpievadu izbūve pabeigta 2020. gadā

2019-2020 gadā plānotā
siltumtrases posma
rekonstrukcija Salātu ielā tika
realizēta 2021. gadā vienlaicīgi
ar tirdzniecības centra ēkas
izbūvi Salātu ielā 24

2018. gadā izbūvētais
siltumtrases posms no Kareivju
iela 3 līdz sporta centram
Pilskalna ielā 26 ir nodots
ekspluatācijā 2020. gadā.

1.3 (.) Siltumtrases savienojošie posmi starp ēkām Vītolu ielā 4-6, Vītolu 6-8 un Vītolu 810 atrodas salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, nav mitruma draudi un to nomaiņa paredzēta, ja ēkā
tiek veikta siltummezgla rekonstrukcija. Līdz šim ēku īpašnieki nav pieņēmuši attiecīgu lēmumu.
1.4 (.) Jaunās bibliotēkas ēkas būvniecības iecere netika realizēta un pieslēgums CSS nav
nepieciešams.

2. Katlumāja (skat. investīciju plāna tabulu)
2.1 (.) Vislielākie siltumapgādes sistēmas attīstībā ieguldījumi tika veikti 2016. gadā 2,6 miljonu
apmērā, kā kurināmo ieviešot šķeldu.
2.2 (.) Palīgiekārtu izgatavošana un testēšana iekšējo ugunsvirsmu attīrīšanai ar GE firmas
pulverveida materiālu kavējas un līdz ar to nav iespējams veikt iekārtas un materiāla testus lai
izvērtētu lai izvērtētu to izmantošanas lietderību turpmāk.
2.3 (.) Pārpalikuma siltumenerģijas (sekundārā) ievadīšana CSS ir ļoti energoefektīvs pasākums,
taču šobrīd industriālā parka teritorijā nav izvietojies neviens uzņēmums. Bauskas koģenerācijas
stacija darbību nav uzsākusi.
2.4 (.) Plāns izbūvēt sniega atkausēšanas sistēmu šobrīd nav aktuāls un tuvākajā laikā nav lietderīgi
to realizēt:
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- 2019. un 2020. gada ziemas siltie laika apstākļi neradīja laukuma apledojumu pirms
šķeldas noliktavas,
- 2017. gadā šķeldas transporta izbraukšanas problēmas no noliktavas lielā mērā radīja
piekabju izkraušanas mehānismu (kustīgās grīdas un hidropiedziņa) sliktais tehniskais stāvoklis, kā
rezultātā šķeldas masa nepietiekami izstūma transportu no noliktavas – papildus bija jāizmanto
riteņu piedziņa. Sniega, ledus, sala apstākļos riteņi buksēja un ar grūtībām transports izbrauca no
noliktavas,
-2020/21. gadā noslēgts līgums ar SIA RAJA – K.T., kuras īpašumā atrodas savs
autotransports ar labā darba kārtībā esošu izkraušanas mehānismu, šķeldas izkraušanas problēmas
nav radušās pat ziemas apstākļos,
- Projekts ir realizēts par KF līdzekļiem un jebkādas izmaiņas projektā (papildināt asfaltēto
laukumu ar atkausēšanas sistēmu) ir iespējamas tikai beidzoties 5 gadu pēc uzraudzības periodam
t.i. pēc 6.04.2021.

3. Administrācijas ēka (skat investīciju plāna tabulu)
3.1 (.) Administrācijas ēkas fasādes siltināšana, rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana.
Projekts tika izstrādāts 2015. gadā un 30.04.2015. saņemta būvatļauja administratīvās ēkas pārbūvei
3 kārtās. Projekta realizācija bija plānota 2016. gadā, taču sakarā ar OIK atbalsta pārtraukšanu
koģenerācijas stacijām, no SIA WINDAU iepirktā siltumenerģija sadārdzinājās par 70%.
Pašvaldība lēma par šķeldas projekta realizēšanu Dārza ielā 11 un konkursa kārtībā LIAA
iesniegtais katlumājas rekonstrukcijas projekts ieguva KF atbalstu, rezultātā siltināšanas projekts
tika atlikts. Projekts ir sadalīts 3 kārtās, 2017. gadā tika realizēta lietus kanalizācijas izbūve no
administrācijas ēkas pagalma līdz Zaļās ielas
lietus ūdens maģistrālei.

Administrācijas ēkas kopējais plāns ar
teritorijas labiekārtojumu

Ēkas fasāde ar vējtveri un
uzbrauktuvi cilvēkiem ratiņkrēslā
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Projekta realizācija tiek pārcelta uz vēlāku laiku, ņemot vērā uzņēmuma finansiālās iespējas.
3.2 Datortehnikas iegāde – nolietojusies stacionārā datortehnika pakāpeniski nomainīta ar
portatīvajiem datoriem. Portatīvo datoru ieviešana ļāvusi administrācijas darbiniekiem ārkārtas
situācijas laikā organizēt darbu attālināti no mājām.

4. Ēku siltummezgli (skat. investīciju plāna tabulu)
4.4 (.) Energoefektivitātes likumā iekļautie energoefektivitātes pasākumi gala patēriņa
samazināšanai, kuri izriet no ES Direktīvas 2012/27/ES EPS (energoefektivitātes pienākuma
shēma) energoapgādes uzņēmumiem - sākotnēji ES Direktīvas 2012/27/ES EPS
(energoefektivitātes pienākuma shēma) ietvēra siltumapgādes uzņēmumus, paredzot realizēt
energoefektivitātes pasākumus pie gala patērētājiem (ēkās), lai 7 gadu periodā panāktu kopējo
valsts enerģijas patēriņa samazinājumu par 10,5 %. Energoefektivitātes pasākumi ietver arī
patērētāju informēšanu par siltuma taupības pasākumiem, - tāpēc pirms 3 gadiem tika izveidota
skolēnu un pieaugušo apmācības klases telpa katlumājā.
Šobrīd līdz 2021. gadam EPS ir uzlikta tikai elektroenerģijas ražošanas, pārvades
uzņēmumiem. Gadījumā, ja kopējais Latvijas valsts ietaupījumu plāns nepildīsies, EPS tiks
piemērota arī siltumapgādes uzņēmumiem. Tiek gatavoti likumdošana grozījumi 2021. gadā lai
turpmāk Latvijas normatīvajos aktos integrētu ES Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES
prasības.
Energoefektivitātes direktīva paredz patērētājiem sniegt uzskatāmu informāciju par siltumenerģijas
patēriņu ēkā. Mājas lapā https://bauskassiltums.lv > Ēku energoefektivitāte> Patēriņš ēkās ir
pieejama nepieciešamā informācija.
Par energoaudita veikšanu 2020
Papildus plānotajiem investīciju pasākumiem, uzņēmumā IK EKSERĢIJA veica energoauditu
sakarā ar elektroenerģijas gada patēriņa palielināšanos virs 500 MWh (nosaka Energoefektivitātes
likums). Tā kā 2020. gadā patēriņš saniedza 519 MWh, tad obligāti jāveic virkne
energoefektivitātes pasākumu un atbilstoši energoauditoru ieteikumiem jārealizē vismaz 3
pasākumi enerģijas patēriņa samazināšanai.
Atbilstoši MK668 „Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības
sistēmas standarta noteikumi” SIA BAUSKAS SILTUMS kā klasificēts lielais elektroenerģijas
patērētājs, BVKB iesniedzis obligāti realizējamo auditā identificēto energoefektivitātes pasākumu
plānu:
Paredzētais
pasākuma
(piemēram, ēkas atjaunošana, pārbūve)
ieviešanas datums2
1.
Saules paneļu uzstādīšana
2024
2.
Vecās siltumtrases maiņa
2023
2021
3.
Katlu mājas apgaismojuma aprīkošana
ar kustību sensoriem
Kopējais prognozējamais enerģijas ietaupījums
Siltumtrases nomaiņa tika realizēta 2021. gadā
Nr.
p. k.

Pasākuma nosaukums

7

Prognozējamais
enerģijas ietaupījums
(MWh/gadā)
40
90
3
133

III.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” finanšu mērķu izpilde

SIA BAUSKAS SILTUMS 2022. gadā valsts un pašvaldības budžetā veicis nodokļu iemaksas
EUR:

N.p.k.

Nodokļa veids

2019

2020

2021

1

Pievienotās vērtības nodoklis

209148

126573

117130

2

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

45804

40954

48825

3

82584

97575

4

Sociālās apdrošināšanas obligātās 91893
iemaksas
Uzņēmējdarbības riska nodeva
100

104

101

5

Dabas resursu nodoklis

14291

14036

26138

6

Nekustamā īpašuma nodoklis

1051

1051

1050

Kopā

362287

265302

290820

Siltumenerģijas tarifs patērētājiem
Viens no SIA “BAUSKAS SILTUMS” finansiālās un saimnieciskās darbības efektivitātes
rādītājiem ir siltumenerģijas tarifs. Siltumenerģijas tarifs Bauskā ilgus gadus bija viens no zemākais
starp Latvijas pilsētām, pateicoties koģenerācijas stacijā subsidētajam elektroenerģijas iepirkuma
tarifam. Līdz ar gāzes tirgus atvēršanu 2017. gada aprīlī, līdz šim ikmēnesi mainīgie siltumenerģijas
tarifi situmuzņēmumam tika nofiksēti pie aprīļa dabasgāzes cenas un turpmāk Bauskā noteikts
nemainīgs tarifs 53,22 EUR/MWh, līdz SPRK nav apstiprinājis jaunu siltumenerģijas tarifu.
SIA BAUSKAS SILTUMS siltumenerģijas tarifs salīdzinājumā ar citās Latvijas pilsētās
noteikto siltumenerģijas tarifu, ieņem vidējās pozīcijas arī starp tiem siltumapgādes uzņēmumiem,
kuri pārsvarā izmanto kurināmo šķeldu.
Šobrīd SPRK veic siltumenerģijas tarifu metodikas grozījumus pēc šādiem principiem:
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Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie
finanšu rādītāji
1.tabula
SIA "Bauskas siltums"
euro

Nr.

1.
2.

Rādītāji

1
Neto apgrozījums, kopā
Peļņa pirms nolietojuma,
procentiem un nodokļiem (EBITDA )

3.
4.

Bruto peļņa
Peļņa pirms nodokļiem

5.
6.

Neto peļņa
Rentabilitātes rādītāji
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto
peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %
Aktīvu atdeve (ROA) (neto
peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %
Bruto peļņas rentabilitāte (bruto
%
peļņa/neto
Realizācijas apgrozijums),
rentabilitāte (ROS)

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2

(pārskata perioda peļņa/zaudējumi
pirms nodokļiem/neto
apgrozījums), %
Neto peļņas rentabilitāte (neto
peļņa/neto apgrozijums), %
EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto
apgrozījums), %
Kapitāla struktūra
Finanšu līdzsvara koeficients (pašu
kapitāls/aktīvi), %
Saistību īpatsvars
(saistības/bilances kopsumma), %

Aizņemtā kapitāla īpatsvars
(aizņēmumi/pašu kapitāls), %
Likviditāte
Ātrās likviditātes koeficients
(apgrozāmie līdzekļi-krājumi
8.1
/īstermiņa saistības)
Absolūtās likviditātes koeficients
(naudas līdzekļi/ īstermiņa
8.2
saistības)
Pašvaldības budžetā veiktās
9.
iemaksas (kopā)
9.1.
Dividendes
Dividendes (% no iepriekšējā gada
9.1.a. peļņas)
7.3
8

9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

Nekustamā īpašuma nodoklis
Valsts budžetā veiktās iemaksas
(kopā)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošinašanas
iemaksas (darba devēja daļa)
Citi nodokļi un nodevas
Darbinieku skaits

Novirze
pret
Skaidrojums
2021. gads 2021.gada
plānoto
plāns
fakts
%
5
6
3
4
1 567 000 1 584 047
1,09
Atbilst plānotajam
239 449

293 154

-7,11

37 000
4 740

163 851
41 465

340
3,67

3 640

40 414

-44,12

0,3

3,5 1066,67

0,1

1,5

1400

2,4

10,3

329,17

0,3

2,6

766,67

0,2

2,6

1200

15,3

18,5

20,92

x

x

37,1

42,7

15,09

63,6

57,3

-9,91

79,1

58,2

-26,42

1,0

1,8

80

0,1

0,6

500

1 100

1 051

1 100

1 051

319 000

301 831

155 000

116 160

62 000
102 000
23

67 620
118 051
23
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Atbilst plānotajam
Pieaugot realizācijas
apjomam ražošanas
izmaksas samazinājās
dūmgāzes kondensātora
efektivitātes pieauguma
dēļ.u.c.energoefektivitātes
pasākumi (siltumtrases
rekonstrukcija)
Atbilst plānotajam
Atbilstoši skaidrojumam
3.punktā

Saimnieciskās darbības
rentabilitātes rādītāji
2021.gadā pārsniedz
plānotos ieņēmumus

Sakarā ar VK aizņēmuma
pakāpenisku atgriešanu,
aizņemtā kapitāla
īpatsvars ir zemāks nekā

Likviditātes rādītāji pret
plānotajiem ir
uzlabojušies, jo ir
uzlabojušies saimnieciskās
darbības rādītāji

Bilance
SIA "Bauskas siltums"

2.tabula
euro

Nr.

Rādītāji

2021. gads
plāns

2021.gada
fakts

1
Aktīvs

3

4

1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

2.
3.
4.
5.

Nematerialie ieguldiījumi
Pamatlīdzekļi
Finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

6.

Krājumi

7.

Debitori

8.
9.

Naudas līdzekļi
Aktīvs kopā

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls
Rezerves
Nesadalītā peļņa
Uzkrājumi
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori

16.1. t.sk. Aizņēmumi
16.2.
Nākamo periodu ieņēmumi

17.
Īstermiņa kreditori
17.1. t.sk. Aizņēmumi

17.2.
Nākamo periodu ieņēmumi
18.
Pasīvs kopā

Novirze
pret
plānoto
%

Skaidrojums

5

6

2 300 000

2 047 026

-11

Atbilst plānotajam

2 300 000

2 047 026

-11

Atbilst plānotajam

623 611

662 568

6,25

3 000

2 101

Atbilst plānotajam
Palīgmateriālu apjoms
remontdarbiem
-29,97 samazinājies

70 000
2 923 611

Siltumenerģijas saņēmējudebitoru summas
samazinājums, jo tika
442 060 -19,71 izveidoti uzkrājumi
Maksājumu stabilitāte un
peļņa veido skaidras
naudas atlikuma
218 407 212,01 pieaugumu
2 709 594 -7,32 Atbilst plānotajam

1 083 727
1 080 087

1 157 256
1 088 287

3 640

68 969

1 889 884
1 269 884

1 552 338
1 187 432

795 756
535 340

612 120
575 312

550 611

620 000
61 212

123 540
2 973 611

364 906
61 212

69 036
2 709 594
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6,78
0,76

Atbilst plānotajam
Atbilst plānotajam

Atbilstoši skaidrojumam
684,48 PZA 3. un 6.punktā

-6,49

Atbilst plānotajam
Aizņēmuma līguma ar VK
pamatsummas atmaksas
-23,08 grafika izmaiņas

7,47
Aizņēmuma līguma ar VK
pamatsummas atmaksas
-41,14 grafika izmaiņas

0
Tika pārrēķināts ES fondu
atbalsta finasējums
uzņēmumā atbilstoši PL
-44,12 amortizācijas periodam
-8,88 Atbilst plānotajam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
SIA "Bauskas siltums"

3.tabula

euro

Nr.

Rādītāji

2.

1
Neto
apgrozījums
Pārdotās
produkcijas ražošanas
izmaksas

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

4.

5.

1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Novirze
pret
Skaidrojums
2021. gads
2021.gada fakts plānoto
plāns
%
5
6
3
4
1 567 000
1 584 047
1,09 Atbilst plānotajam
1 530 000

1 420 196

-7,11

37 000

163 851

340

Administrācijas izmaksas

150 000

155 502

3,67

Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi

123 540

69 036

-44,12

1 500

32 628

2075,2

Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Pārējie procentu un tamlīdzīgie
ieņēmumi
Procentu maksājumi un
tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms
nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par
pārskata gadu (avanss)
Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa vai
zaudējumi pēc nodokļiem (neto
peļņa)

700

305 -56,43

5 000

3 597 -28,06

4 740

41 465 752,62

1 100

1 051 4,45

3 640

40 414 752,62
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Atbilst plānotajam
Pieaugot realizācijas apjomam
ražošanas izmaksas samazinājās
dūmgāzes kondensātora
efektivitātes pieauguma
dēļ.u.c.energoefektivitātes
pasākumi (siltumtrases
rekonstrukcija)
Atbilst plānotajam
Tika pārrēķināts ES fondu
atbalsta finasējums uzņēmumā
PL noteiktajā lietderīgās
lietošanas laikā (no 10 uz 15
gadiem) atbilstoši PL
amortizācijas periodam
Sakarā ar neparedzēti
izveidojušos situāciju
energoresursu tirgū uzņēmumā
tika veidoti papildus uzkrājumi
nedrošajiem debitoru parādiem
Juridisko personu kavējumu %
samazinājums
VK aizdevuma % samazinājums
Atbilstoši skaidrojumam 3. un
6.punktā

Atbilst plānotajam
Atbilstoši skaidrojumam 3. un
6.punktā

Naudas plūsma
SIA "Bauskas siltums"

4.tabula
euro

Nr.

1.

Rādītāji

2021. gads
plāns

1

3

4.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ienākošā naudas plusma
Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās vērtības
nodoklis)
Kopējie naudas ienākumi
Izejošā naudas plusma
Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)

5.
6.

Preces un pakalpojumi
Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas

7.

Procentu maksājumi

2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

70 000

1 800 000
1 800 000
340 000

1 243 788
140 000
5 000

Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa
ES fondu projektu izdevumi
Kopējie naudas izdevumi
Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums

10 000
61 212
1 800 000
-

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

70 000

13

Novirze
pret
2021.gada fakts plānoto
%
5
4

191 394 63,43

1 744 779 3,16
1 744 779 3,16
371 978 8,6

1 025 795 -21,25
139 463 0,38
3 597 -39

115 721 91,36
61 212 0
1 717 766 4,79
27 013

218 407 68

Skaidrojums
6

Būtiski pārsniedz plānoto
veiksmīgas saimnieciskās
darbības rezultātā

Atbilst plānotajam
Atbilst plānotajam
Atbilst plānotajam
Faktiskais remontdarbu
apjoms samazinājies pret
plānotajiem.
Atbilst plānotajam,
plānotajam izmaiņas
Atbilst
VK aizdevuma līgumā
Tika izbūvēta siltumtrase
sakarā ar neplānotu
tirdzniecības centra izbūvi
Atbilst plānotajam
Atbilst plānotajam
Būtiski pārsniedz plānoto
veiksmīgas saimnieciskās
darbības rezultātā

