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AS „CATA” 2021.gada pārskata izskatīšana  

 

Dome izskata AS “CATA” (turpmāk – Sabiedrība) iesniegto 2021.gada pārskatu. 

Smiltenes novada pašvaldībai pieder AS “CATA” 46004 kapitāldaļas ar nominālvērtību EUR 

1,40, kas sastāda 4,3032% no visām kapitāldaļām. Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gadā ir EUR 15 

000074,1 salīdzinot ar 2020. gada rādītājiem palielinājies par 9,5%. Sabiedrība 2021. gadu noslēdza 

ar peļņu EUR 892640,00 apmērā. Bilances kopsumma EUR 10892029. Uz 2021.gada beigām 

sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 561 872. Visas kapitāla daļas ir pilnībā apmaksātas. 95.4% no 

apgrozījuma sastāda ieņēmumi no regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, kas ir par 10,7% vairāk nekā 

2020. gadā, neregulāro pasažieru pārvadājumu ieņēmumi sastāda 1% no apgrozījuma, ieņēmumi no 

autotransporta remonta pakalpojumiem un pārdotajām rezerves daļām - 2,1%, ieņēmumi no autoostu 

pakalpojumiem – 0,2%, ieņēmumi no telpu nomas – 1,3%. 

Finanšu risku pastāvīgi rada fakts, ka daļa no izdevumiem, kuri radušies nodrošinot regulāros 

pasažieru pārvadājumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 435 tiek kompensēti no valsts budžeta, 

realitātē zaudējumu kompensācija nesasniedz reālos zaudējumu aprēķinus un uzņēmums ir spiests 

glabāt finanšu rezervi, lai kompensētu šo starpību. 

2022. gadā AS ‘CATA” turpinās piedalīties VSIA “Autotransporta direkcija” izsludinātajos 

konkursos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai, kā arī citos iepirkumos par pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanu. 

Sabiedrības revidents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pagrabnieces Auditoru Birojs" (reģ. 

Nr. 40002030404, LZRA sert. Nr.87, licence Nr.8) 2022.gada 18.februāra revidenta ziņojumā norāda, 

finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “CATA” finanšu stāvokli 2021.gada 

31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021.gada 

31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. 

Valde vadības ziņojumā izsaka priekšlikumu Sabiedrības 2021.gada pārskata peļņu atstāt 

nesadalītu un atstāt AS “CATA” turpmākai attīstībai, konkurētspējas nostiprināšanai un stratēģisko 

mērķu sasniegšanai. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 20.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.6), Smiltenes novada domes 

2020.gada 29.janvāra noteikumu Nr.20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda 

kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 20., 34., 35. un 36. punktiem un pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta 

otro daļu, atklāti balsojot ar 12 balsīm “Par” (Raivis Vizulis, Dainis Aļeksējevs, Jānis Āboliņš, Astrīda 

Harju, Andris Abrāmovs, Otārs Putrālis, Ainārs Mežulis, Toms Markss, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, 

Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis), “Pret” - nav, “Atturas” - nav, 
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NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt zināšanai AS „CATA” (vienotās reģistrācijas Nr. 40003016840) 2021. gada pārskatu 

(pielikumā) ar šādiem rādītājiem: 

1.1. Bilances kopsumma - 10892029 euro; 

1.2. Pārskata gada peļņa -  892640  euro. 

2. Atbalstīt AS „CATA” 2021.gada peļņas pilnā apjomā atstāšanu Sabiedrības rīcībā ar mērķi 

izlietot turpmākai attīstībai, konkurētspējas nostiprināšanai un stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

3. Kapitāla daļu pārstāvim sabiedrības dalībnieku sapulcē balsojot par sabiedrības gada pārskata 

apstiprināšanu un peļņas izlietojumu ņemt vērā domes lēmumu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       E. Avotiņš 
 


