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Biedrības „Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (reģistrācijas numurs 
40008071092, adrese: Lielirbes iela 1, Rīga)  

 
 

REVĪZIJAS KOMISIJAS 

ATZINUMS PAR BIEDRĪBAS 2020.GADA FINANSIĀLO DARBĪBU 
 
 
Pārbaude veikta par laika periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim saskaņā ar 
biedrības „Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – Biedrība) 
statūtos noteiktajiem Revīzijas komisijas uzdevumiem. 
 
Revīziju veica Revīzijas komisija šādā sastāvā: 

û Andris Kļaviņš - Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 
û Aigars Vīvuliņš - Revīzijas komisijas loceklis 
û Igors Kude -  Revīzijas komisijas loceklis 

 
Revīzijas komisija savā darbībā un atzinuma sagatavošanā balstījās uz Latvijas Republikas 
„Biedrību un nodibinājumu likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par 
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, Biedrības statūtiem un šādiem 
dokumentiem: 

û Biedrības 2020.gada pārskats, 
û Plānoto 2020.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskats, 
û Biedrības valdes darbības atskaite par 2020.gadu, 
û Biedrības kopsapulču un valdes sēžu protokoli. 

 
Revīzijas laikā pārbaudītas 2020.gada pārskata daļas (bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, 
ziedojumu un dāvinājumu pārskats, detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem, ziņojums), izlases veidā pārbaudot minēto dokumentu attaisnojuma vai pamatojošos 
dokumentus. 
 
 
Revīzijas komisija konstatē: 
1) Attiecībā uz grāmatvedības organizāciju - grāmatvedības uzskaite 2020.gadā veikta ar 

grāmatvedības datorprogrammu “Jumis Pro”; programmas licences abonements katru mēnesi 
tiek pagarināts. 

 
2) Attiecībā uz gada pārskatā iekļauto finanšu informāciju par 2020.gadu: 

o 2020.gada bilances kopsumma ir 153 288 EUR, ko veido: 
§ aktīvā – pamatlīdzekļi 20 506 EUR un apgrozāmie līdzekļi 132 782 EUR, 
§ pasīvā – rezerves fonds 43 953 EUR (t.sk. pārskata gada rezerves fonds mīnus 19 414), 

ilgtermiņa kreditori 103 896 EUR un īstermiņa kreditori 5 439 EUR. 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma palielinājusies par 79 241 EUR. 
o 2020.gada ieņēmumu un izdevumu pārskatā 

§ kopējie ieņēmumi ir 121 627 EUR, tai skaitā: 
− biedru nauda, iestāšanās nauda 109 497 EUR, 
− saņemtās dotācijas 11 731 EUR, 
− ieņēmumi no saimnieciskās darbības 331 EUR, 
− citi ieņēmumi 68 EUR; 

§ kopējie izdevumi ir 141 041 EUR, tai skaitā: 
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− darbinieku un piesaistīto ekspertu atalgojums 93 860 EUR, 
− darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 22 518 EUR, 
− pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas 2 784 EUR un 
− citi izdevumi 21 879 EUR, kas ietver seminārus, komandējumus, biroja 

izdevumus u.c. ar biedrības darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas. 
§ Ieņēmumu un izdevumu starpība (zaudējumi) sastāda – 19 414 EUR. Pārskata gada 

rezultāts (zaudējumi) pamatā saistīts ar COVID-19 pandēmijas ietekmi (kā rezultātā nav 
gūti papildus ieņēmumi no pasākumu (semināru) organizēšanas) un projektu Nr.LIFE18 
IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” un Nr.1-08/86/2020 “Ū-vitamīns” 
īstenošanu:  

− lai gan faktiskā naudas plūsma pārskata gadā ir ar pozitīvu tendenci (skatīt 
Atzinuma 3) punktu), vienlaikus pārskata gada ieņēmumu-izdevumu aprēķinā nav 
iekļaujami abu iepriekšminēto projektu ietvaros saņemtie avansa maksājumi, 
kamēr to izlietojums nav apstiprināts no projektu uzraugošās iestādes puses; 

− būtisku izdevumu īpatsvaru sastāda abu iepriekšminēto projektu ietvaros 
piesaistīto 8 ekspertu atalgojuma un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu izdevumi, kā arī projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE 
GOODWATER IP” ietvaros iepirkto pamatlīdzekļu nolietojuma apmērs un 
izdevumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodrošināšanai. 

 
3) Attiecībā uz faktisko 2020.gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu: 

o faktiskie naudas līdzekļu ieņēmumi ir 220 539 EUR, kas ir par 0.38% vairāk kā plānotie 
ieņēmumi (219 712 EUR apmērā). Faktisko ieņēmumu pieaugums pamatā saistīts ar projekta 
Nr.1-08/86/2020 “Ū-vitamīns” ietvaros ieskaitīto valsts budžeta dotāciju; 

o faktiskie naudas līdzekļu izdevumi ir 180 795 EUR, kas ir par 4.96% mazāk kā plānotie 
izdevumi (190 223 EUR apmērā). Faktisko izdevumu samazinājums pamatā saistīts ar 
projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” ietvaros iepirkto 
pakalpojumu un piesaistīto speciālistu atalgojuma izdevumu apmaksu mazākā apmērā nekā 
plānots. 

o Faktiskā ieņēmumu-izdevumu starpība ir pozitīva, faktisko naudas līdzekļu pieaugums ir 39 
744 EUR. 

o Naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada 31.decembri ir 81 614 EUR. 
 
 
Revīzijas komisijas slēdziens: 

 
1. Biedrība un tās valde pārskata periodā ir strādājusi, lai īstenotu statūtos noteiktos uzdevumus un 

darbojusies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un Biedrības statūtiem. Pārkāpumi nav 
novēroti. Revīzijas komisija Biedrības darbību vērtē pozitīvi. 

2. Biedrības 2020.gada pārskats sagatavots saskaņā ar 03.10.2006. Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un sniedz 
skaidru un patiesu priekšstatu par Biedrības finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī, tās 
darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2020.gadu. Gada pārskatā iekļautās ziņas 
paskaidrotas gada pārskata daļā „Ziņojums”. 

3. Ieteikt kopsapulcei: 
3.1.  Pārskatīt projektos Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” un Nr.1-

08/86/2020 “Ū-vitamīns” biedrības plānoto aktivitāšu lietderību un darba organizāciju, 
ievērojot koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” radītos apstākļus un slimības izplatības 
ierobežošanai ieviestos epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

3.2. Apstiprināt Biedrības 2020.gada pārskatu. 
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3.3. Izveidojušos samazinājumu par pārskata periodu (19 413.98 EUR) novirzīt uz rezerves 
fondu. 

3.4. Apstiprināt plānoto 2020.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskatu. 
3.5. Īstenot biedrības darbību atbilstoši organizāciju labas pārvaldības principiem. 
 

Rīgā, 2021.gada ___._________ 
 
 
Revīzijas komisija: 

 
Komisijas priekšsēdētājs  ___________________________  A.Kļaviņš 
       (paraksts) 
 
Komisijas loceklis  ___________________________  A.Vīvuliņš 

(paraksts) 
 
Komisijas loceklis  ___________________________  I.Kude 

(paraksts) 


