Vadības ziņojums
2022.gada 25.februāris
Sabiedrības darbība pārskata periodā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” reģistrēta 2002.gada 7.jūnijā Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.44103026358.
Sabiedrības pamatdarbības veids ir ievesto atkritumu sagatavošana noglabāšanai, noglabāšana un atkritumu dalītās
vākšanas sistēmas ieviešana Malienas reģionā. Pašvaldību veidotā sabiedrība ir īstenojusi virkni atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības pasākumu, kas sniedz ieguldījumu visa Malienas atkritumu
apsaimniekošanas reģiona attīstībā.
Pārskata gada svarīgākie uzdevumi:
1.

Nodrošināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas attīstību Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
atbilstoši Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānam un stratēģijai.

2.

Aktīva iesaistīšanās šķiroto un ražošanas atkritumu savākšanā Malienas reģionā.

3.

Nodrošināt visa Malienas reģiona atkritumu priekšapstrādi un noglabāšanu atkritumu krātuvē, lai nodrošinātu
apkārtējās vides aizsardzību.

Sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” darbības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas attīstību
Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā un poligona „Kaudzītes” atbilstību ES prasībām.
Neto apgrozījums 2021.gadā sastāda EUR 815 256, kas ir par EUR 116 461 lielāks nekā 2020.gadā, kas skaidrojams ar
to, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa maksājums par sadzīves atkritumu tonnu bija 65.00 EUR, bet 2020. gadā
50.00 EUR, kā arī pārskata gadā palielinājās ievesto atkritumu daudzums. 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu
pieauga otrreizējo izejvielu realizācijas cenas, kā rezultātā ieņēmumi no otrreizējo izejvielu realizācijas ir par EUR 34
144 lielāki nekā 2020. gadā. Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar peļņu 84 066 EUR.
Sabiedrības pārskata gada darbības finanšu rādītājus ietekmē šādi ārējie faktori: cilvēku maksātspējas samazināšanās,
iedzīvotāju aizplūšana no Malienas reģiona, kā rezultātā poligona jauda netiek pilnībā izmantota, kā arī ārkārtējā situācija
valstī un tās ietekme uz sabiedrību, iedzīvotājiem, tautsaimniecību un ekonomiku.
Lai gan valstī bija izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 ierobežojošiem apstākļiem, sabiedrības valde
pārskata gadā nodrošināja nepārtrauktus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
Pārskata gadā tika piesaistīti eksperti, lai identificētu problēmas infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbībā un rastu risinājumus
infiltrāta samazināšanai.
Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Finansiālo rezultātu rādītāji:
Veicot finansiālo rezultātu aprēķinu īstermiņa un ilgtermiņa saistībās netiek iekļauti nākamo periodu ieņēmumi.
Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):

Likviditātes
koeficients

kopējais

Likviditātes
koeficients

starpseguma

Absolūtās
koeficients

likviditātes

2021.

2020.

Apgrozāmie līdzekļi
īstermiņa saistības

0.65

0.28

Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri + Debitori;
īstermiņa saistības

0.52

0.20

Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri
Īstermiņa saistības

0.20

0.05
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Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā):
Peļņa pirms procentu
maksājumiem rādītājs
(%)
Neto peļņas rādītājs
(%)

Peļņa pirms procentu maksājumiem
Apgrozījums
Neto peļņa
Apgrozījums

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients

Ilgtermiņa ieguldījumu
segums ar pašu kapitālu
Ilgtermiņa ieguldījumu
segums ar pašu kapitālu
un ilgtermiņa saistībām
Apgrozāmo
segums ar
saistībām

līdzekļu
īstermiņa

Neto
apgrozāmais
kapitāls (EUR)

Pašu kapitāls
Ilgtermiņa ieguldījumi

Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa ieguldījumi
Īstermiņa saistības
Apgrozāmie līdzekļi

Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības

2021.

2020.

11.07%

8.45%

10.31%

6.68%

2021.

2020.

0.19

0.15

0.22

0.18

1.54

3.59

(54 362)

(158 269)

Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):
2021.
Saistību
bilancē

īpatsvars

Saistību attiecība pret
pašu kapitālu
Peļņas
pietiekamība
procentu maksājumu
segšanai

2020.

Kopējās saistības
Bilances kopsumma

0.30

0.39

Kopējās saistības
Pašu kapitāls

0.42

0.65

Peļņa pirms procentu maksājumiem
Procentu maksājumi

14.59

4.78

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes
Sadzīves atkritumu poligons „Kaudzītes” turpmāk savu darbību veiks saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāna 2021.-2028.gadam noteiktajām vadlīnijām par atkritumu apsaimniekošanas reģionu optimizāciju, kas paredz
Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona izveidi.
Realizējot 7 reģionu modeli Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģions (AAR) tiek apvienots ar Ziemeļvidzemes AAR,
daļu no Vidusdaugavas AAR un daļu no Pierīgas AAR.
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Poligona ekspluatācija turpmāk tiks saglabāta, diferencējot veicamo atkritumu apsaimniekošanas darbību klāstu.
Tā kā reformām tiek paredzēts pārejas periods 3 gadi, lai nodrošinātu ekonomisko un finansiālo ilgtspēju, sabiedrības
vadība turpinās 2022.gadā attīstības pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu apgrozījuma pieaugumu un sabiedrības
finansiālo stabilitāti.
2022. gadā Sabiedrība strādās, lai samazinātu sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” apglabājamo atkritumu
daudzumu.
Attiecībā uz esošiem atkritumiem sabiedrība strādās, lai nodrošinātu, ka:
1.

Atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;

2.

Lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek
atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā;

3.

Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti vai apglabāti
cilvēku veselībai un videi drošā veidā;

4.

Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas tālāka attīstība;

5.

Kvalitatīvāka otrreizējo izejvielu ieguve.

6.

Lai nodrošinātu, ka visi Malienas reģionā radītie atkritumi nonāk poligonā „Kaudzītes”, Sabiedrība turpinās
sadarbību ar atkritumu apsaimniekošanas operatoriem un Malienas reģiona pašvaldībām.

Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski
Sabiedrības darbība ir pakļauta ekonomiskiem un sociāliem riskiem, piemēram, samazinoties ekonomiskajai aktivitātei
ražošanas, tirdzniecības un būvniecības nozarēs un samazinoties iedzīvotāju ienākumiem, samazinās arī
apsaimniekojamo atkritumu apjoms.
Sabiedrība savā darbībā nodrošina apstākļu izvērtēšanu un savlaicīgu risku identificēšanu. Sabiedrības vadība cenšas
minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.
Sabiedrība savā darbā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu instrumentus.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas un līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi
notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana
Valde iesaka pārskata gada peļņu EUR 84 066 novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Ģirts Kuplais
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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