
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 44103002754
Nosaukums BN KOMFORTS SIA
Adrese Vanagu iela 4A, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 22
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Iveta Āboliņa
Personas amats Galvenais grāmatvedis
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

06.04.2022

Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 1 164 1 449
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 1 164 1 449
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 912 910 948 929
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 912 910 948 929
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. 160 3 084 3 695
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 189 465 195 060
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 1 105 459 1 147 684
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 290 5 609 11 689
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 5 609 11 689
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 1 112 232 1 160 822
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 7 840 6 318
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 22 135 22 135
I. Krājumi kopā 450 29 975 28 453
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 59 346 42 521
4. Citi debitori. 500 39 556 34 384
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 1 517 1 221
II. Debitori kopā 550 100 419 78 126
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 100 675 51 414
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 231 069 157 993
BILANCE 640 1 343 301 1 318 815

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 1 762 996 1 762 996
5. Rezerves: 700
e) pārējās rezerves. 760 34 912 34 912
Rezerves kopā 770 34 912 34 912
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -629 511 -670 368
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 12 058 40 857
Pašu kapitāls kopā 800 1 180 455 1 168 397
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 57 102 74 150
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 57 102 74 150
Īstermiņa kreditori: 1 020
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 17 048 16 661
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 10 850 7 472
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 30 099 10 869
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 17 492 12 005
11. Pārējie kreditori. 1130 10 457 9 370
14. Uzkrātās saistības. 1160 19 798 19 891
Īstermiņa kreditori kopā 1180 105 744 76 268
BILANCE 1190 1 343 301 1 318 815
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 600 514 464 851
c) no citiem pamatdarbības veidiem 30 600 514 464 851
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 496 044 373 464

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 104 470 91 387
4. Pārdošanas izmaksas. 60 8 709 8 066
5. Administrācijas izmaksas. 70 88 544 70 718
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 17 871 101 161
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 12 438 72 502
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 592 405
b) citām personām 230 592 405
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 12 058 40 857
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 12 058 40 857
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 12 058 40 857
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 22

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgiem principiem:
a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā un pārskata gadā netika mainīta grāmatvedības
politika;
c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie
kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas dienu;
aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts
ar peļņu vai zaudējumiem;
d) Bilances un Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi un izdevumi
norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gada saistītie ieņēmumi un
izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
e) Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
f) Pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām
summām iepriekšējā pārskata gada beigās, izņemot veiktai pārkvalifikācijai atbilstoši likumdošanas izmaiņām;
g) Bilances aktīva un pasīva posteņi novērtētas atsevišķi;
h) Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu
posteņiem nav veikts;
i) Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas ņemot vērā saimniecisko darījumu
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
j)Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši
saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa
posteņos.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas
izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi, sagavaošanu, uzstādīšanu, kas radušies līdz
brīdim, kad pamatlīdzeklis tiek nodots ekspluatācijā. Sabiedrība aktīvu atzīst par pamatlīdzekli, ja tiek pārsniegts grāmatvedības
politikā noteiktais pamatlīdzekļu vērtības kritēriju 500 euro un kas paredzēti lietošanai ilgāk par 12 mēnešiem. Nolietojumu
aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā
Pamatlīdzekļu kārtējo remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir
radušās.
Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā ieguldījums nomātajā
pamatlīdzeklī. Šo aktīvu nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā pēc lineārās metodes.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
Pārskata gadā ilgtermiņa ieguldījumu objektu ražošanas pašizmaksā nav iekļauta aizņēmumu vai līzingu procentu summa un
pamatlīdzekļi nav pārvērtēti.
Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:
Ēkas un būves 7.5%
Dzīvojamās mājas 5%
Transporta līdzekļi 20 %
Pārējie pamatlīdzekļi 20%
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojumu 35%
 Katlu iekārtas 10%
Pamatojoties uz MK noteikumiem 488 no 21.06.2011. gada un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora ieteikumu SIA „BN
Komforts„ valde pieņēma lēmumu no 01.01.2015.gada, ka inženierbūvēm, kuru iegādes, rekonstrukcijas gads ir sākot ar
1980.gadu noteikt lietderīgo lietošanas laiku 50 gadi.
Inženierbūves no 1980.gada lietošanas laiks 50 gadi no iegādes sākuma
Nolietojums konstanta summa (dalot atlikušo vērtību uz 01.01.2015 ar atlikušiem gadiem)
Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
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Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO metodi.
Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna
apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai tiek izveidoti uzkrājumi.
Krājumi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus novecojušiem, lēna apgrozījuma vai bojātiem
krājumiem, kas izveidoti, individuāli izvērtējot novecojušās vai bojātās preces.
Krājumu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora parāda atgūstamību.
Šaubīgie debitori ir visi tie fizisko un juridisko personu parādi, kuru maksāšanas termiņš ir vecāks par 12 mēnešiem.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi tiek atzīti
1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai
personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.
2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj
ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.
Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko sabiedrība pamatoti maksātu, ja izpildītu pienākumu
bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā pienākuma izpildi trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem
vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai
notikumu, kas ir bijis par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).
3.kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību
izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami
novērtēt.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, kas saskaņoti ar attiecīgajiem kreditoriem.
Konkrētas saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas
vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk
par 12 mēnešiem pēc bilances datuma un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai
segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras
nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas radušās sabiedrības parastajā darbības
ciklā.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti. Ja var
ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ieņēmumi no pakalpojumiem, kuri pārskata datumā nav pabeigti, tiek
atzīti, ņemot vērā to, kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē darījums ir bilances datumā.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Izdevumi ir aktīvu atdošanas vai izlietojuma, vai arī saistību pieauguma veidā radies ekonomiskā izdevīguma resursu
samazinājums pārskata periodā, kā rezultātā samazinās pašu kapitāls, izņemot samazinājumu, ko radījusi sadale dalībniekam.
Katru vērtību patēriņu produkcijas ražošanai un pakalpojumu sniegšanai citiem apzīmē kā izmaksas.
Parastās darbības gaitā radušies izdevumi ir, piemēram, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, algas un nolietojums;
Izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos
izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
2013.gada 23.oktobrī ar AS Swedbanka noslēgts Aizdevuma līgums Nr.13-030524-IN
Mērķis: daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 1, Burtniekos jumta renovācija
Summa EUR 48 000
Termiņš 2023.gada 23.oktobris
Nodrošinājums:
2013.gada 23.oktobra Komercķīlas līgums Nr.13-030524-IN/1
Ar komercķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa 100800 EUR
Komercķīlas devēja prasījumu tiesības pret dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 1, Burtniekos dzīvokļu īpašniekiem, kuru ieķīlāšana
nav aizliegta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
2018.gada 20. novembrī ar LR Valsts kasi noslēgts Aizdevuma līgums Nr.A1/1/18/8/2
Mērķis: Projekta „Cietā kurināmā apkures katla ar granulu degli piegāde un uzstādīšana Burtnieku ciema un Burtnieku skolas
katlu mājās” īstenošanai.
Summa EUR 107 000 EUR
Termiņš 2028.gada 20.novembris
Nodrošinājums:
2018. gada 20. novembra Galvojuma līgums Nr.G/18/8/3, saskaņā ar kuru Burtnieku novada pašvaldība uzņemas pienākumu
atbildēt Aizdevējam par Aizņēmēja saistību izpildi saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
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3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 5 176
pārskata gada beigās 5 176

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 5 176
pārskata gada beigās 5 176

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 0

3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 2 850
pārskata gada beigās 2 850

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 1 401
pārskata gada beigās 1 686

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
285

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 1 449
pārskata gada beigās 1 164

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 165 246
pārskata gada beigās 1 165 246
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 216 317
pārskata gada beigās 252 336

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
36 019

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 948 929
pārskata gada beigās 912 910

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 299 097
pārskata gada beigās 317 391

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
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31 426

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
13 132

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 104 037
pārskata gada beigās 127 926

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
37 020

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

13 131

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 195 060
pārskata gada beigās 189 465

3.2. Aizdevumi

3.2.4. pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Papildus sniegtā informācija, ja tāda

ir Summa pārskata gada sākumā Izmaiņas pārskata periodā Atlikums pārskata perioda beigās

1 Apsaimniekojamā nama
Lāčplēša ielā 1, Burtniekos
jumta renovācija iekasējama
no iedzīvotājiem

11 689,00 -6 080,00 5 609,00

Kopā 11 689,00 -6 080,00 5 609,00

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.4. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)
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Aizņēmuma veids Summa Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir

1 3.2. - Aizņēmumi no kredītiestādēm,
kuri segti ar nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

107 000 2018.gada 20. novembrī ar LR Valsts
kasi noslēgts Aizdevuma līgums
Nr.A1_1_18_8_2 Mērķis Projekta
Cietā kurināmā apkures katla ar
granulu degli piegāde un uzstādīšana
Burtnieku ciema un Burtnieku skolas
katlu mājās īstenošanai. Summa EUR
107 000 EUR Termiņš 2028.gada
20.novembris Nodrošinājums 2018.
gada 20. novembra Galvojuma līgums
Nr.G_18_8_3, saskaņā ar kuru
Burtnieku novada pašvaldība uzņemas
pienākumu atbildēt Aizdevējam par
Aizņēmēja saistību izpildi saskaņā ar
Aizdevuma līgumu

2 3.2. - Aizņēmumi no kredītiestādēm,
kuri segti ar nodrošinājumu, norādot
nodrošinājuma veidu un formu
(likuma 52.panta pirmās daļas
5.punkts)

48 000 2013.gada 23.oktobrī ar AS
Swedbanka noslēgts Aizdevuma
līgums Nr.13030524IN Mērķis
daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 1,
Burtniekos jumta renovācija Summa
EUR 48000 Termiņš 2023.gada
23.oktobris Nodrošinājums: 2013.gada
23.oktobra Komercķīlas līgums
Nr.13030524IN1 Ar komercķīlu
nodrošināto prasījumu maksimālā
summa 100800 EUR Komercķīlas
devēja prasījumu tiesības pret
dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 1,
Burtniekos dzīvokļu īpašniekiem, kuru
ieķīlāšana nav aizliegta kā lietu kopība
uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu
kopības nākamās sastāvdaļas
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums 18.02.2022
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 45402005304
Licences numurs 20
Sertifikāta numurs 14
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 44103002754 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Vad_bas_zi_ojums_2021.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu DS_protokols_22_1_1_BNKomforts.edoc
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
ATZINUMS_BN_KOMFORTS.edoc

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP_Pielikums_2021.pdf
10 Gada pārskats 2021 GADA_P_RSKATS_2021_M.edoc

Dokumenta numurs EDS: 83607310 Iesniegšanas datums: 19.05.2022
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FinanSu pirskata, kas sagatavots uz 2021. gada 31. decembri pielikums


I lnformdcija par lietoto grdmatvedibas politiku, tds izmaiqdm un atbilstibu pieqEmumam, ka


s ab iedriba darbosies tu rpm d k


Pdrskata sagatavo5anas pamats


Finan5u pdrskats ir sagatavots atbilsto5i likumiem "Gada pdrskatu un konsolid6to gada pdrskatu likums",


"Par gramatvedlbu", MK noteikumiem MK Noteikumi Nr. 775 ,,Gada pdrskatu un konsolideto gada parskatu


likuma piemero5anas noteikumi", MK Noteikumi Nr.399 "Noteikumi par sabiedrlbu sagatavoto finan5u


pErskatu vai konsolid6to finan5u pdrskatu elektroniskd noraksta formu" , citiem grdmatvedibu reguldjo5iem


normatlvajiem aktiem.


Pelqas un zaudejumu apr6[ins ir sagatavots pOc sh6mas vertikalas formas (klasificeta p6c izdevumu


funkcijas).


Parskata periods ir 12 m6ne5i no2021.gada 1.janv6ra ltdz2021.gada 31.decembrim.


Piel ietotie grimatvedibas principi


Finan5u parskats sagatavots atbilsto5i Sddiem vispdrTgiem principiem:


a) Pie6emts, ka sabiedriba darbosies ari turpmak (darbtbas turpina5anas princips);


b) lzmantotas tas pa5as nov6rtd5anas metodes, kas izmantotas iepriek5ej5 gadd un pdrskata gadd netika


mainlta grdmatvedlbas politika 
;


c) Poste;ru novdrtd5ana veikta ar pienacigu piesardzibu, jo TpaSi ievErojot 55dus nosacijumus:


. finan5u parskatd ieklauta tikai lidz bilances datumam iegUta peJr;ra;


. nemtas vera visas paredzamas riska summas un zaud€jumi, kas raduSies pdrskata gadd, vai


iepriekS6jos gados, ari tad, ja tie kluvu5i zindmi laika posmd starp bilances datumu un gada


pdrskata paraksti5anas dienu;


. apr6Kinatas un 6temtas v6ri visas v6rtibu samazinS5anas un nolietojuma summas, neatkarigi


no t6, vai pdrskata gads tiek nosldgts ar peJr;ru vai zauddjumiem;


d) Bilances un Pelrlas vai zaud6jumu apre[ina posteqos summas noradltas p6c uzkrEsanas principa, proti,


ie6tdmumi un izdevumi noraditi, nemot v6ra to ra6anas laiku, nevis naudas sa4em5anas vai izdo$anas laiku.


Ar pirskata gada saisUtie ie6r6mumi un izdevumi norddlti neatkarlgi no maksdjuma vai ro[ina saryemsanas


datuma;


e) lzmaksas saskapotas ar ier36mumiem pdrskata periodd;


f) Pdrskata gada sakuma attiecigajos bilances posteqos norddltds summas atbilst tajos pa5os bilances
postetlos noradTtajdm summam iepriek5eja pdrskata gada beigds, iz4emot veiktai pdrkvalifikacijai atbilstoSi


likumdo5anas izmai46m;


g) Bilances akUva un paslva posler;ri nov6rt6tas atsevi5[i;


h) Jebkads ieskaits starp bilances aktTva un pasTva postepiem vai pelr;ras vai zaudejumu apr6(ina
ie66mumu un izdevumu posteqiem nav veikts;


i) Bilances un pelrias vai zaud6jumu aprO[ina poste4os summas noraditas r;remot v6r6 saimniecisko


darijumu


saturu un bUtTbu, nevis tikai juridisko formu;


j )Bilances un pelr1as vai zaud6jumu apr€liina poster;ri nov6rt0ti atbilst\2i iegddes izmaksdm vai raZo5anas


pa5izmaksai. leg6des izmaksas ir preces vai pakalpojuma prrk5anas cena (atskaitot sa;remtds atlaides),
kurai pieskaititi ar pirkumu sarstitie papildu izdevumi. RaZo5anas pa5izmaksa ir izejvielu, pamatmaterialu un


pallgmaterialu ieg6des izmaksas un citi izdevumi, kas ir tie5i saistTti ar attieciga objekta izgatavo$anu
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Naudas vieniba un irvalstu valfitas pirvert65ana


Naudas pl0smas parskata m6rfiem nauda un naudas ekvivalenti sastdv no naudas kas6 un teko5o bankas


kontu atlikumiem.


Sajos finan5u pdrskatos atspogulotie rEditdji ir izteikti euro (EUR).


llgtermi4a un istermipa poste4i


llgtermitla postetlos uzradltas summas, kuru sa4em5anas, maksdsanas, vai noraksU5anas termirli iestdjas


v6l6k par gadu p6c attieclgd pSrskata perioda beigdm. Summas, kas saqemamas, maksdjamas vai


norakstamas gada laikd uzrddltas Istermiqa poste4os.


ll gtermi4a nemateriilo ieguld-rjumu un pamatlidzeklu uzskaite
Visi ilgtermi6ta nemateriSlie ieguldijumi un pamatlTdzek!i sdkotn6ji novErtdti iegddes v6rtibd, legades vertiba


tiek ie(autas izmaksas, kas tie5i saisUtas ar nemateriSld ieguldljuma vai pamatlldzekla ieg6di,


sagatavo5anu, uzstadl5anu, kas raduSies lTdz brldim, kad pamatlldzeklis tiek nodots ekspluat6clj6.
Sabiedrlba akUvu atzlst par pamatlldzekli, ja tiek parsniegts gramatvedlbas politika noteiktais pamatltdzeklu
vErtibas krit6riju 500 euro un kas paredzEti lieto5anal ilgdk par 12 mene5iem. Nolietojumu apr6[ina p6c


linear6s metodes attiecigo pamatlidze(u lietderTgds izmanto5anas laika perioda


Pamatlldze(u kart6jo remonta un uztur6sanas izmaksas tiek iekJautas td perioda peJqas vai zaudEjumu


apr6(ina, kura tds ir radu5as.


lzmaksas, kas saistltas ar nom6td lpa5uma uzlabojumiem, tiek kapitalizEtas un atspogulotas kE ieguld-rjums


nomataj6 pamatlidzeklT. So akUvu nolietojums tiek aprE[indts visd nomas perioda laik6 p6c lineards
metodes.


Pe!1a vai zaud6jumi no pamatlidzeklu izsl6g5anas tiek apre(inati ka starptba starp pamatlidzekla bilances
vErtibu un pdrdo5anas rezult5t5 gUtajiem ieqremumiem, un iek]auti ta perioda pe!;ras vai zaud6jumu


apr6[ina, kura tie radu5ies.


Pdrskata gadd ilgtermir;ra ieguldljumu objektu raZo5anas paSizmaksa nav ieklauta aiz46mumu vai lizingu
procentu summa un pamatlidzek!i nav pdrvdrtEti.


Katram pamatlTdzeklim ar vadit5ja rlkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme. KopumE tds ir Sadas:


Ekas un bOves T.S%


Dzlvojamds majas


Transporta lldzek!i


5%


20 To


Par6jie pamatlldzekli 20To


Datori, sakaru lidzek!i, kopCtaji un to aprTkojumu 35%


Katlu iekdrtas 11Yo


Pamatojoties uz MK noteikumiem 488 no 21,06.2011. gada un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
ieteikumu SlA,,BN Komforts,, valde pie4ema l6mumu no 01.01 .2015.gada, ka inZenierbuvem, kuru iegades,
rekonstrukcijas gads ir sdkot ar 19B0.gadu noteikt lietderigo lieto5anas laiku 50 gadi.


lnZenierbuves no 1980. gada lieto5anas laiks 50 gadi no iegEdes sdkuma


Nolietojums konstanta summa (dalot atliku5o vcrUbu uz 01.01 .2015 ar atliku5iem gadiem)


Pamatlldze( u atl i ku m i i r parbau diti gada inventa rizltcijd.


Krijumu nov6rt65ana


Krajumi uzskaitTti, izmantojot FlF0 metodi.


Kr6jumu uzskaite organizdta p6c nepdrlrauktas krdjumu uzskaites metodes. Nepiecie5amibas gadijuma
novecoju5o, l6na apgrozijuma vai bojdto krajumu vErtiba tiek norakstita vai tiek izveidoti uzkrajumi.
Krajumi bilancd ir uzrddlti neto v6rtibd, no uzskaites v€rtibas atskaitot uzkrdjumus novecoju5iem, l6na
apgrozljuma vai bojatiem kr5jumiem, kas izveidoti, individuali izv6rl6jot novecojuSEs vai bojatds preces.


Krdjumu atlikumi ir parbauditi gada inventarizdcijlt.
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le46mumu atziSanas principi


lep6mumi no pakalpojumu snieg5anas


le46mumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atziti pel;ras vai zaud6jumu apr6llind periodd, kad pakalpojumi


tiek sniegti. Ja var ticami aplest pakalpojumu snieg5anas darijuma rezultatu, ieqremumi no pakalpojumiem,


kuri parskata datumd nav pabeigti, tiek atziti, qemot v6rd to, kdd6 pakalpojumu snieg5anas izpildes pakdp6


darijums ir bilances datum6.


Nomas ie46mumi


lep6mumi no iznomdtd lpa6uma tiek atzlti pelqas vai zaud6jumu apr6(in6 linedri nomas llguma periodS.


Kavdjuma nauda


Apr6[inatas kav6juma naudas par llgumu saistTbu nepildl5anu tiek ieskaiUtas iepOmumos tikai pEc to


sa6remSanas.


!lgtermi6a un istermiga poste6i


llgtermi;ta poste4os ir uzradltas summas, kuru sa4em5anas, maks65anas val norakstisanas termir;ri iestdjas


v6lak par gadu p6c attiecigd pdrskata gada beigam. Summas, kas saqemamas, maksdjamas vai


norakstamas gada laika, uzrdditas istermipa posteqos.


lzdevumu atziSanas principi


lzdevumi ir aktivu atdoianas vai izlietojuma, vai arl saistibu pieauguma veida radies ekonomiskd


izdevlguma resursu samazinajums parskata periodd, ka rezultata samazinds paSu kapitdls, izpemot


samazinajumu, ko radijusi sadale dalibniekam.


Katru verUbu pat6ri4u produkcijas raZoSanai un pakalpojumu sniegsanai citiem apzlm6 kd izmaksas.


Parastas darbTbas gaitd radu5ies izdevumi ir, piem6ram, pdrdotds produkcijas raZoSanas izmaksas, algas


un nolietojums;


lzdevumus norada, qemot vdrd to ra5anas laiku, nevis naudas saqemsanas vai izdo5anas laiku. Ar
pdrskata gadu saistTtos izdevumus norada neatkarTgi no maksajuma vai r6[ina sapemsanas


datuma,


Debitoru parddi


Debitoru paradu atlikumi bilancE norddlti atbilsto5i attaisnojuma dokumentiem, kas saskapoti ar


attieclgajiem debitoriem un atsevi5[i norddTtas summas, kas saqemamas gada laikd un kas saqemamas


v6lak nekd gada laikd p6c bilances datuma. Debitoru paradi bilanc6 tiek uzradlti neto v6rtTbd, no


sakotn6jas vertTbas atskaitot specidlos uzkrajumus Saublgiem un bezcerlgiem debltoru parddiem. Specidlie


uzkrajumi SaubTgiem un bezcerlgiem debitoru paradiem tiek veidoti gad-rjumos, kad vadlba uzskata, ka 5o


specidli nodallto debitoru par6du atgU5ana ir ap5aubdma un pastav objektTvi pierid-rjumi tam, ka Sabiedrtba


nevar€s sapemt debitoru parEdus pilnd vErUbd atbilsto5i sdkotn6ji noteiktiem atmaksas terminiem.


Uzkrajumu apjoms ir starplba starp debitoru paradu uzskaites summu un to atg[stamo vdrUbu


Uzkrijumi


Uzkrajumi tiek atzTti:


1. sabiedrTbai saistibd ar konkr6tu pagdtnes notikumu ir pa5reizdjs piendkums n6kamajos parskata gados


izdarTt par labu citai personai zinemas darblbas (turpmdk - pienakums), kuru pamats ir tieslbu akts, ligums
vai prakses radits pienakums,


2. sagaidams, ka pienakuma izpildei bus nepiecie5ama saimnieciskos labumus ietvero5u resursu aizpllde
un sabiedrlba sp6j ticami nov6rldt (apl6st) pienakuma izpildei nepiecieSamo summu.


Uzkrajumus nov6rtd saska4d ar gr6matvedibas aplEsi par summll, ko sabiedrTba pamatoti maksStu, ja


izpilditu pienakumu bilances datumd pa5u sp6kiem vai ja SajE datumd nodotu 56 pienakuma izpildi tre5ajal
personai. Apl6ses sagatavo5ana ne;rem v6rd ier;rEmumus, kurus var6tu gUt no paredzamas aktlvu
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atsavin55anas (pat tad, ja 5i atsavin6$ana ir cie5i saistlta ar darijumu vai notikumu, kas ir bijis par pamatu


attieclga uzkrdjuma izveido5anai).


3.kad sabiedrlbai pastdv saistibas (uridiskas vai pamatotas) kdda pagatnes notrkuma d6! un pastdv


varbutlba, ka 5o saistlbu izpildei bus nepiecieSama ekonomisko labumu ietvero5u resursu aizpltr5ana no


uzq6muma un saisUbu apjomu ir iesp6jams ticami nov0rt6t.


Uzkritis saistibas neizmantotaj iem atvali ndj umiem


Apldstas saistlbu summas pret darbiniekiem par p6rskata gadd uzkrdtajdm neizmantotdm atvalindjumu


diendm sabiedrlbas gramatvedlba uzskaita bilances postenT "Uzkrdtds saistibas",


Uzkrajumi neizmantotiem atvalindjumiem aprE[indti saskaqd ar neizmantoto atvalindjuma dienu skaitu uz


31. decembriun dienas videjo darba algu parskata gada p6d6jos se5os mEne$os.


Uzkritds saistibas


Norada skaidri zinamds saistibu summas pret piegdd6tdjiem un darbuzr;r6mejiem par p6rskata gada


saqemtajam prec6m vai pakalpojumiem, par kuram piegddes, pirkuma vai uzpemuma liguma nosacljumu


vai citu iemeslu d6l. bilances datumd v6l nav saqemts maksdsanai paredzdts attiecigs attaisnojuma


dokuments (rO[ins). Sis saistibu summas apr6[ina, pamatojoties uz attieclgaja llgumd noteikto cenu un


faktisko precu vai pakalpojumu saryem5anu apliecino5iem dokumentiem un sabiedribas grdmatvediba


uzskaita bilances posteni "Uzkrdt6s saisUbas".


Uzkrijumi nedroiajiem debitoru paridiem,


Uzkrdjumi nedro5iem pircdju un pasutltdju parddiem izveidoti, vadlbai individuali izv6rt6jot katra debitora
pardda atg[stamlbu. SaubTgie debitori ir visi tie fizisko un juridisko personu par6di, liuru makse$anas


termi65 ir vecdks par 12 mene5iem.


Uz46muma iendkuma nodoklis
Uzqemumu iendkuma nodoklis tiek atzlts pelqas vai zauddjumu apr6[in6.


Kreditoru uzskaite


Kreditoru parddu atlikumi bilancO noradlti atbilsto5i attaisnojuma dokumentiem, kas saskapoti ar
attiecigajiem kreditoriem. Konkretas saistibu summas noradltas bilanc6 ilgtermipa kreditoru un Istermirya


kreditoru sastava atkarTbi no parEda maksa5anas vai saisUbu segsanas termipa. llgtermiqa kreditoru


sastavd ietvedas tds saistibu summas, kuru maksS5anas termips iestdjas vElak par'12 mene5iem p6c


bilances datuma un kuras raduSds, lai flnansOtu ilgtermir;ra ieguldljumus un apgrozdmos lldze(us vai lai


segtu saistlbas, un kuras nav ietveramas istermit;la kreditoru sast6v6. Istermi4a kreditoru sastdva ietvertas
tds summas, kuras nomaksdjamas tuvdko 12 m6ne5u laikd p6c pdrskata gada beigdm, un citas saisUbas,


kas radu5as sabiedrlbas parastajd darbtbas cikl6.


B[tiskie pie46mumi un spriedumi
Latvijas likumdoSanas prasibas nosaka, ka, sagatavojot finan5u parskatu, sabiedribas vadlba nov6rt6 un


izdara aplEses un pie;r6mumus, kas ietekm6 p6rskatos un SrpusbilancE uzradTtos akt-rvus un pasivus uz
gada parskata sagatavo5anas dienu, kd arI uzraditos pErskata perioda iepdmumus un izdevumus.


Faktiskie rezultati var atS[irties no Sim apl6s6m. Jomas, kuras visvairak var ietekmet pieq6mumi ir vadibas
pieq6mumi un apr6[ini, nosakot pamatlidzeklu lietder-.gEs lietoianas laiku, debitoru un krajumu atgustamo
verUbu.


P a m atlidze klu izm anto 3 a nas pe ri od a note ikil a n a


SabiedrTbas vadiba nosaka pamatlidzek!u lietderigds ekspluatacijas laiku balstoties uz v6sturisko
informaciju, nov6rt6jot akUva patreiz6jo stdvokli un dr6jiem novertejumiem


Debitoru aQA stamd vE rtiba
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Apl6std debitoru atgustamd v6rtiba izv6rt6ta katram klientam atsevi5[i. Sabiedrlbas vadiba ir izvertejusi


debitoru paradus un pdrskata gada izveidojusi uzkrdjumus nedroSajiem debitoru parddiem


Krdjumu nov1rtdSana


KrEjumu novOrte5anE vadiba palaujas uz zin65anam, 4emot verd pamatinformdciju, iespejamos


pie46mumus un nakotnes notikumu apstdklus. Nosakot krajumu v6rtibas samazindjumu, tiek qemta vEra


pdrdo5anas iesp6jamTba, ka ari krdjumu neto pdrdo5anas vErtlba.


ll, Skaidrojums par atkipSanos no kdda no likumd noteiktajiem finan5u pdrskata poste4u atziSanas


nov6rt65anas un norddi5anas principiem vai noteikumiem


Pdrskata gadd nav notikusi atkdp5ands no kdda no likumd noteiktajiem finanSu pdrskatu poste4u atztsanas,


nov6rt65anas un norddl5anas principiem vai noteikumiem.


lll Cita informdcija


lnformicija par to, ka sabiedribas aktivi ie[il5ti vai citidi apgrutiniti


. 2013.gada 23.oktobri ar AS Swedbanka noslEgts Aizdevuma ligums Nr.13-030524.1N


M6r[is: daudzdzTvoklu mdjas Lacpl6Sa ield 1, Buftniekos jumta renov6cija


Summa EUR 48 000


Term i r15 2023.gada 23.oktobris


Nodro5inajums:


201 3.gada 23.oktobra Komercglas llgums Nr,1 3-030524-lN/1


Ar komerc[ilu nodro5inato prasijumu maksimdla summa 100800 EUR


Komerc(ilas deveja prasljumu tiesibas pret dzlvojamas m6jas Lddpl65a ield 1, Burtniekos dzlvo(u
TpaSniekiem, kuru ie[ila5ana nav aizliegta kd lietu kopTba uz ie[Tl6$anas brTdi, ka arllietu kopibas ndkamas


sastavdalas


. 2018.gada 20. novembri ar LR Valsts kasi nosl6gts Aizdevuma ligums Nr.A1l1l18l8l2
M6r[is: Projekta ,,Cieta kurindmS apkures katla ar granulu degli piegdde un uzstddT5ana Burtnieku ciema un


Burtnieku skolas katlu mdjds" isteno5anai.


Summa EUR 107 000 EUR


TermiqS 2028.gada 20.novembris


Nodro5inajums:


. 2018. gada 20. novembra Galvojuma llgums Nr.G/18/8/3, saskarla ar kuru Burtnieku novada
pa5valdlba uznemas pien6kumu atbildet Aizdev6jam par Aiz46mEja saistlbu izpildi saska4E ar


Aizdevuma llgumu.


Notikumi pEc bilances datuma


Laika posmi no parskata gada p6dej5s dienas lldz 5o finan5u pdrskatu parakstT5anas datumam nav biju5i
nekadinotikumi, kuru rezultatd Sajos finan5u pdrskatos br)tu jdveic korekcijas un kuri b[tu japaskaidro Sajos


finanSu parskatos.


lV. Skaidrojums par sabiedribas darbibas turpini5anas principu iev6roianu


Gada finansialas darblbas rezult6ts ir pe!4a 12 058 EUR apm6ra. Kop€jo ieprlek5ojo gadu zaudejumu


apmErs uz 2021.gada 31 .decembri sasniedzis 35.7% no sabiedribas pamatkapitala


Nako5aja parskata gadd ir planots:


. Turpindt ieguldTt Udensapg6des atdzel2o5anas iekartds, uzlabojot un nodro5inot udens kvalitati;
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. Turpindt ieguldlt kanalizdcrlas tikla uzlabo5ana, samazinot infiltrdta daudzumu un slodzi uz


atUrl5anas iekErtdm;


. NomainTt Burtnieku ciemata apkures kaltu automdtiku, saprotamai degSanas iestatijumu


maiqai, mazinot izbraukumu skaitu un katla dTkstdves laiku;


. Turpin6t uzs6kto darbu ar debitoriem, lai mazindtu debitoru parddus, sadarbib6 ar kapitdldalu


tur6tdju - Valmieras novada pa5valdlbu, pieqemt lEmumu par darbTbdm, kas veicamas ar


Valmieras novada paSvaldibai piedero5o dzivo(u Trnjeku parddiem;


o Turpindt uzlabojumus HORIZON sist6md, pie saprotami nodefin€tiem sabiedribas darblbas


vizieniem, integr6t gada budZetu nor6[inu sist6md, laivar6tu vieglSk atsekot ta izpildi;


. Uzlabot parualdamo mdju dzivo(u lpa5nieku informd5anu par veiktajiem un veicamajiem


darbiem, izmantojot klientu portdlu Bill.me


. Turpindt gatavot maju energoefektivitdtes pasakumus apsaimniekojamam majam un izstrdddt
jaunus projekta pieteikumus energoefektivitdtes pasdkumu veik5anai;


o Veicindt iedzlvotdju informEtibu par namu p6rvaldnieku iesp6jdm un pienakumiem;


o Palielinat apsaimniekojamo mdju skaitu, iesniedzot kapitalsabiedrlbas parvaldl5anas


piedavajumus namiem bez pErvaldnieka;


. Turpindt sarunas par siltumtrases izbuvi lidz Parka iela 5, Burtnieki, Burtnieku novads, lai


sniegtu siltumapgEdes pakal poju mus 1 B dzTvoklu ipa5niekiem;


. Turpindt sarunas ar Valmieras novada paSvaldlbu par pagasta parvaldes ekas, Burtniekos, J.


Vint6na ielS 5 piesleg5anu pie centralizetas siltumapgddes;


. Turpindt piedav5t apkures iekdrtu un [dens apgddes remontdarbu veik5anu, elektrilla un


transporta pakalpojumu sniegSanu;


V. lnformdcija par konstat6tajdm iepriekS6jo gadu kl[ddm un labojumiem


lepriekiljo gadu klAdas nav konstatdtas.


Vl. Skaidrojums par grdmatvedibas politikas mai4u, ja grimatvedibas politikas mai4as pamatojums
ir izmai4as normativaji regul6jumd


Gramatvedlbas politikas maiqa nav notikusi.
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Vll. Skaidrojumi pie pelnas vai zaud6juma aprEtrina poste4iem
Piezime Nr.1


Neto apgrozTjums


Neto apgrozTjuma sadalTjums pa darbibas veidiem:


' 
Piezime Nr.2


Pirdotis produkcijas raio5anas paSizmaksa, pirdoto precu un sniegto pakalpojumu iegides
izmaksas


Neto apgrozTjuma gusanai izlietotds produkcijas, precu vai pakalpojumu izmaksas raZo5anas vai


* iegddes pa5izmaksa.


31.12.2021 31.12.2020


Materidlu izmaksas 104783 92147


Persondla izmaksas 164034 97679


UznEmEidarblbas riska nodeva 85 5B


Nemateridlo ieguldiiumu un pamatlldzeklu nolietoiums 69547 49847


Dabas resursu nodoklis 4741 3214


Dzlvojamo mdiu apsaimnieko5anas un uztur6$anas izmaksas 8962 3744


Udensvadu un kanalizacijas apsaimnieko5anas un uzture5anas


izmaksas


14872 19374


Samaksa par pakalpoiumiem no arienes 1 23633 102072


Mazv0rtTgd invent6ra norakstiiumi 260 906


Transporta izdevumi 4096 3173


Pdr6ids izmaksas 992 1020


Nekustama TpaSuma nodoklis 20 230
Kopi 496044 373464


Piezime Nr.3


Pirdo5anas izmaksas


leklauj ar pdrdo5anu saisUtis persondla izmaksas, materidlu izmaksas, pamatlidze[u nolietojuma un


nematerialo ieguldlumu v6rUbas norakstTjumu summas un citas ar tam saistTtas izmaksas


31.12.2021 31.12.2020


Sakaru pakalpoiumi 2994 2942
Datoru apkalpo5anas izdevumi 2972 2365


Kanceleias preces 2743 2759
xqp!_ 8709 8066


Piezime Nr.4
Administrdcijas izmaksas


leklauj ar tam saistltas persondla izmaksas, materialu izmaksas, pamatlidzek!u nolietojuma un nematerialo


vertibQs norakstijumu summas un citas artdm saisUtas izmakse IS


31j2.2021 31.12.2020


Personala izmaksas 80062 63271


Transporta izmaksas 3025 1971


Darblbas veidi 31.12.2021 31j22020 lzmainas (+..)


lendmumi par komundliem pakalpoiumiem 600514 464851 +1 35663


Kopd 600514 464851 +1 35663
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Nemateridl o ieguld-rj u m u u n pam atlidze kl_u nolietoiu ms 4389 3305


Citas administrEciias izmaksas '1068 2171


Kopd 88544 70718


PiezTme Nr.S


saimn ieciskis darbibas


3',1.12.2021 31.12.2020


ParEiie pa5u ienOmumi 192 250
leqEmumi no pdrvaldes uzdevumu veik5anas 0 5981 1


lenEmumi no pamatlldzeklu odrdo5anas 868 26201


lzsl6gto pamatlldzeklu atlikusl v6rtiba 0 (5755)


le46mumi no Saublgo debitoru uzkrdiuma un uzkrdiuma palielin6iuma 12267 14829


Citiien€mumi 363 2022


Sa4emtas soda naudas 4181 3803


Kopd 17871 101161


Piezime Nr.6


P


Piezime Nr.7


Procentu


izdevumi


31.12.2021 31j2.2020
Gada parskata obligdtd reviziia (pdrbaude)


1 300 1200
Ar saimniecisko darbibu nesaistltie izdevumi U 35
Tiesu un ar parddu piedzinu saistltie izdevumi 1152 1675
Banku komisijas 458 478
lzdevumi pdrvaldes uzdevumu veik5anai 0 5981 1


Pdr6jds saimnieciskds darbibas izmaksas 9528 9303
Kopi 12438 72502


un izmaksas


31j22021 31.12.2020


Procentu maksdiumi 346 403


Soda naudas 246 2


Kgpa 592 405


Piezlme Nr.8


iendkuma nodoklis


31.12.2021 31.12.2020.
Apr6kindtais nodoklis saskand ar deklardciiu 0 0


0 0


Piezlme Nr.9
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Vlll. Skaidrojums par bilances posteniem


AKTIVS


Piezime Nr. 10


Nemateriil ie ieguldijumi


Bilanc6 visl nemateridlie ieguldlumi ir atspoguloti to iegddes cends, atskaitot nolietojumu,


Citos nemateridlos ieguldijumos ir ieklauta pazemes Udens atradnes pase.


ir apr6kindts pEc linedr6s metodes nos;akot lieto5anas laiku 10


Koncesijas, patenti,


precu zlmes un


tm.tieslbas


Citi nematerialie


iesuldTiumi


Nemateridlie


ieouldiiumi koo5


SdkotnEid vErtiba


u231.12.20. 5 176 2 850 8 026


legddats 0 0 0


Pdrklasificlts 0 n 0


LikvidEts 0 0 0


u231.12.21. 5 176 2850 8 026


Nolietojums


u231.12.20. 5 176 I 401 6 577


Aprekindtais nolietoi ums U 285 285
PSrklasificEts 0 0 0


lzslegts 0 0 0


u231.12.21. 5 176 1 686 6 862


Bilances v6rtiba uz 31.12.20. 0 1 449 1 449
Bilances v6rtiba uz 31.12.21. 0 1 164 1 164


Piezlme Nr.11


Pamatlldzekli


Bilancd visi pamatlldzekli ir atspoguloti to iegddes cends atskaitot nolietojumu Nolietojums ir apre[inats pec


linearas metodes izv0loties par pamatu 56das nolietojuma normas:


Ekas un buves l.S yo


Dzlvojamas majas S %


TransPorta lldzekli 20 o/o


Katlu iekartas fiyo


Citi pamatlldzekli 20 yo


Datori un datu uzkra5anas iekartas 35 o/o


lnZenierbUves no '1980.gada lieto$anas laiks 50 gadi no iegddes s6kuma.
Zemes gabaliem nolietojums netiek apr6[inats.
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kustibas


Zemes


gabali


Ekas un


buves


Pdr€jie


pamatlldzek!i


un invent6rs


llgtermi6ra


ieguldijumi


nomEtajos


pamatlldzeklos


I n2enierbUves


no 1 9B0.gada


Pamatli-


dze(u


izveidoSa-


nas


izmaksas


Kopi


SikotnEid v6rtiba


3',1.12.20. 2 276 936 399 299 097 14 984 226 571 0 1 479327


leqEdEts 0 0 20 326 0 0 11 100 31 426


Likvid0ts 0 0 (13 132) 0 0 0 (13 132)


Pdrklasific€ts 0 0 11100 0 0 11 1 00) 0


3',1.12.21. 2 276 936 399 31 7391 14 984 226 571 0 1 497 621


Nolietojums


31.12.20. x 129 539 104 037 11 289 86 778 0 331 643


Ap16lrinatais


nolietoiums


x 31 172 37 020 611 4 847 73 650


lzsleqts x 0 (13131) 0 0 x (13 131)


Pdrklasificets X 0 0 0 0 0


31.12.2',t. x 160 711 127 926 11 900 91 625 0 392 162
Bilances vErtiba uz


31.12.2020.
2276 806 860 195 060 3 695 1 39 793 0 'l 147 694


Bilances vErtiba uz


31.12.2021.
2 276 775 688 189 465 3 084 134 946 0 1 10s459


Piezime Nr.12


Pir6jie aizdevumi un citi ilgtermi4a debitori


Apgrozimie lidzekli


Krijumu atlikumi


Piezime Nr.13


Piezlme Nr.14


Gatavie


3',112.2021 31.12.2020 lzmainas {+,.)
Apsaimniekojama nama Ladpleia iel5 1, Burtniekos
jumta renovdcija iekas6iama no iedzivotdiiem


5609 I 1689 -6080


Kopi 5609 11689 .6080


un


31.12.2021. 31.'.122020. lzmainas (+,.)


Gatavie raZoiumi un preces pdrdo5anai 22135 22135 0


Kopa 22135 22135 0
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Piezime Nr.15


Pirc6ju un pasutitdju paridi


Pirc6ju parddi uzrddlti neto v6rtibd, no pilnds parddu summas atskaitot uzkrajumus SaubTgiem parddiem.


Veidojot uzkrajumus tika izv6rtdts katrs debitoru pardds un nov6rt6ta td varb[t6jd maksatsp6ja


Piezime Nr.16


Citidebitori


Piezlme Nr.17


Ndkamo periodu izdevumi


Piezime Nr.18


Naudas lldzekli


uzrad'iti neto n0 summas atskaitot


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


Pirc6iu un pas0tTtdiu paradu uzskaites v6rllba 175232 170674 +4558


UzkrEiumi $aubTqiem paradiem 1 1 5886) (1 281 53) +12267


Bilances vErtiba 59346 42521 +1 6825


31.12.2021 31.12.2020 lzmaiqas (+,-)


Avansa maksaiumi par pakalpoiumiem 650 3679 -3029


Apsaimniekojamd nama Ladple5a iela '1, Burtnieki
jumta renovdciia iekas6iama no iedzivotdiiem


6080 5693 +387


Valmieras novada paSvaldiba 32826 24730 +8096


UIEN n 282 -282


Bilances vErtiba 39556 34384 +5172


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


Autotransporta obliqdtd civiltiesiskd apdro5inEsana 140 233 -93


Gqrantiju apdroSind$ana 595 595 0


CiviltiesiskE apdro5indSana 154 0 +154


Citas ndkamo periodu izmaksas 628 393 +235


Bilances vErtiba 1517 1221 +296


2021 2020


EUR EUR


Naudas lldze(i EUR 100675 51414


Kopi 100675 51414
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Pa5u kapitdls


Piezime Nr.19


Sabiedrlbas pamatkapitdls ir no DalTbnieka iequldl


IpaSnieki


Procenti no


ramatkapitdla Dalu skaits


Da!as v6rUba


EUR Summa EUR


/almieras novada pa5valdlba 100 1762996 1.00 1 762996.00


Kopi: 100 1 762996 x 1762996.00


:UR


)amatkapitila apm6rs uz 2020.31.12. 1 762 996


Pal iel inaiums 2021 .sad?) 0


il


1 762 996


Samazinaiums 2021.qada


Pamatkapitila apmErs uz 2021.31.12.


Piezime Nr.20


Rezerves


31j22021. 31.12.2020. lzmainas (+,-)


PErdiSs rezerves 34912 34912 0


Piezlme Nr.21


lepriekS6jo gadu nesadalit5 pel4a vai nesegtie zauddjumi


31.12.2021 31j22020 lzmai4as (+,-)


lepriekS6io qadu zaudEiumi $29511 (670368) -40857


Pirskata gada pel6a vai zaud6jumi


31.12.2021 31.12.2020 lzmainas (+,-)


Pdrskata gada pelna/ zaud6iumi 1 2058 40857 -28799


ILGTERMTNA KREDTTORU PARADT


Piezime Nr.22


Aizp6mumi no kreditiestidEm


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


AS Swedbank noslEqts Aizdevuma LIqums Nr.13-030524-lN 5380 11460 -6080


LR Valsts kase Aizdevuma ligums Nr.A1l1l18l8l2 51722 62690 -1 0968


Kopi 57102 74150 -17048
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2013.gada 23.oktobri ar AS Swedbanka nosl6gts Aizdevuma ligums Nr.13-030524-!N


Mdr(is:daudzdzTvoklu mdjas L6cpl6Sa ielS 1, Burtniekos jumta renovdcija


Summa EUR 48000


Term i r35 2023.gada 23. oktobris


Nodro5inajums:


201 3.gada 23.oktobra Komercfiilas llgums Nr.13-030524-lN/1


Ar komercllilu nodro5in5to prasljumu maksim6ld summa 100800 EUR


Komerc[Ilas devEja prasijumu tieslbas pret dzlvojamds majas Ladple5a ield 1, Burtniekos dzlvo(u


Tpa5niekiem, kuru ie[IldSana nav aizliegta kd lietu kopTba uz ie[ild5anas brTdi, kd ari lietu koplbas ndkamds


sastavda!as


2018.gada 20. novembri ar LR Valsts kasi nosl6gts Aizdevuma ligums Nr.A1l1l18l8l2


MEr[is: Projekta ,,Cietd kurinamd apkures katla ar granulu degli piegdde un uzstddl5ana Burtnieku ciema un


Burtnieku skolas katlu mdjds" Isteno5anai.


Summa EUR 107 000 EUR


Termi;rS 2028.gada 20. novembris


Nodro5inajums:


. 2018. gada 20. novembra Galvojuma llgums Nr.G/18/B/3, saskar;rd ar kuru Burtnieku novada


pa5valdlba uznemas piendkumu atbild6t Aizdev6jam par Aizq€m0ja saistibu izpildi saska;rE ar


Aizdevuma lTgumu.


isrenurlrA KREDTToRU PARADT


Piezime Nr.23


Aiz46mumi no kreditiestiddm


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


AS Swedbank noslEqts Aizdevuma LIqums Nr.'13-030524-lN 6080 5693 +387


LR Valsts kase Aizdevuma liqums Nr.A1l1l18l8l2 1 0968 1 0968 0


Kopd 17048 1 6661 +387


Piezime Nr.24


No pirc6jiem sapemtie avansi


Piezlme Nr.25


Parddi piegiddtdiiem un darbuz46m6jiem


31.12.2021 31.12.2020 lzmainas (+,-)


Sanemtie avansi par komunilaiiem pakalpoiumiem 1170 964 +206


Avanss uzkrdjumu fonda apmaksdts LEcplESa 1, Burtnieki 6210 3937 +2273


Avanss uzkrdiumu fonda apmaksEts Dzirnavu 19, VM 3470 2571 +899


Kopi 1 0850 7472 +3378


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


Parddi par pakalpoiumiem un precem 30099 1 0869 -19230


Kopd 30099 1 0869 .19230
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Piezime Nr.26


Nodokli


Piezime Nr.27


Pdr6jie kreditori


Piezime Nr.28


Uzkrdtds saistibas


Dokumenta datums ir td


elektroni skd s parakstrianas /alks


Valdes locekle


Gada pirskatu sagatavoja


Galvena gramatvede


Sls dokumenls ir etektroniski paraksfifs ar drosu 
lneta Matveieva


elektronisko parakstu un satur laika zimogu


Sls dokumenls ir elektroniski parakstits ar drosu 
lveta Aboliqa


elektronisko parakstu un satur laika zimogu


Nodokla veids Atlikums uz


31.12.20.


Ap16[indts


2021,sadd


Samaksits


2021.sadd


Atlikums uz


31.12.21.


UzpEmuma iendkumu nodoklis (282)
n


(282) 0


Pievienotds vErUbas nodoklis 4831 72133 68472 8492
Soci6l6s iemaksas 4543 67541 66693 539'l


ledzlvotdju ienakuma nodoklis 1 639 28257 27492 2404
UzpEmEjdarblbas riska nodeva 7 85 85 7


Dabas resursu nodoklis 985 4741 4807 919


UzqEmuma vieglo transportlldzekl.u nodoklis 0 310 31 279


Sabiedrisko pakalpoiumu valsts nodeva 0 402 402 0


Kopd 11723 173469 167700 17492
Tai skaiti:
Nodoklu pirmaksa 282 0


Nodoklu pardds 12005 17492


31.',12.2021 31.12.2020 lzmainas (+,.)


Neizmaksdtds algas 9655 8430 +1225


ArodbiedrTba 105 100 +5


leturEjumi no darba algas 420 435 -15


Val mieras novada pa5valdibai 277 0 +277


Citi kreditori 0 405 -405


Kopi 10457 9370 +1087


31.12.2021 31.12.2020 lzmai4as (+,-)


Uzkrdjumi darbi nieku neizmantotiem atvalinEiumiem 19467 16329 +31 38


Uzkratas saistlbas sanemtiem pakalpoiumiem 331 3562 -3231


{opi 19798 1 9891 .93
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Vadibas zigojums


Darbibas veids


SIA BN KOMFORTS pamatdarbiba pdrskata gadd ir komundlo pakalpojuma snieg5ana Rencenu, Eveles,
Vecates, MaUSu, Burtnieku, Valmieras pagastu ciema iedzlvotdjiem. Ar komunaliem pakalpojumiem saprot
ttdenssaimniecTbas un siltumenergijas raZo5anas un piegades pakalpojumus. Uzq6mums sniedz arI citus
pakalpojumus: teritorijas uzkop5ana, 6ku apsaimnieko5ana, sniega UrTSana no ieldm, udens skaiUtaju
uzstddi5ana, kapsOtu apsaimnieko5ana un specidlistu pakalpojumu snieg5ana


Sabiedrlbas darbiba pirskata gadd


Parskata gads kopumd sabiedrlbai ir bijis veiksmigs.
Neto apgrozijums salidzinot ar 2020. p6rskata gadu ir palielindjies par 135 663,-EUR.
Uz pakalpojumu llguma pamata 2021. gad?t sabiedrTba sniedza Rencenu un Burtnieku kapsdtu
apsaimnieko5anu, Valmieras pagasta teritorijas labiekErto5anu un sanitaro tlribu, ValmiermulZas parka
ikdienas uztur65anu un zalo zonu plau5anu Valmieras pagastd.
Bruto pel4a no saimnieciskas darbibas ir palielinajusies par 13083 eiro.
Galvenais ieqemumu veids ir ie46mumi no Odens saimniecTbas pakalpojumiem, kuri sastdda 42.3 o/o no
kop6jiem sabiedrTbas ieqEmumiem.


Sniegt5s siltumenergijas pakalpojumu ie66mumi 2021. gad?t sastdda 31.7 Yo no kop6jiem ier.l6mumiem.
BUtisku apgrozTjuma dalu sastada pakalpojumu sniegsana Burtnieku novada paivaldlbai lidz2021. gada
30. junijam un Valmieras novada pa5valdibai no2021, gada 1. julija, saska4d ar noslegtajiem pakalpojumu
llgumiem, un tas sastada 30.0 %.


2021.gada pe!4a sastdda 12058,- EUR.


Joproj6m akUvs darbs tiek veikts ar Saublgiem debitoriem. 2021.gad?t atgutie Saublgo debitoru paradi ir
1B 547 ,- EUR. Turpinas patstavigais darbs ar debitoriem, ka rezultata ir stabilizejusies naudas plusma.


2021.gadd tika veikti ieguldijumi UdenssaimniecTbas pakalpojumu kvalitdtes un uzskaites uzlabo5anai,
mainot [dens ieguves vietds filtr6jo5os materiSlus, uzlabojot udens atdzelZo5anas iekdftu un notekude4u
attirl5anas iekartu darblbu, stradajot pie 0dens zudumu mazina5anas un uzstadot mdju ievados plusmas
m6rltajus, kam ir preclzaki [dens pat€rir3a m6rijumi, turpindts darbs, lai Sabiedriba stabiliz6tu ie;r6mumus
par rJdenssaimniecTbas pakal poju m iem.
Pakalpojumu daudzveidlbas un pilna servisa nodro5ina5anai, iegdddta hidrodinamiskd iekarta, kas palidz
uzturet eku kanalizdcijas sistemas.
2021. gadd turpindts darbs pie daudzdzlvoklu m6ju pdrvaldl5anas izmaksu strukture5anas, vEsturiska
uzkrajuma ieguldl5anas mEju energoefektivitdte un inZeniertTklu sakartoSanE. lesniegti projekti
energoefektivitites uzlabo5anai un pa5valdlbas lldzfinans6juma sapemSanai par 144 500 EUR, apstiprinats
pa5valdTbas lidzfinans6jums 2 projektiem, kuru realiz6cija atlikta uz2022 gadu, sakara ar COVID-'1g ietekmi
uz bUvmaterialu raZo5anas jauddm.


sabiedribas lTdzek!u avots ir Sabiedribas pamatkapitdls ,2021 . gadd tas nav main-rjies.
Latvijas Republika un daudzds citEs valstis ir stEju5ies sp6kd ar koronavirusa (Covid-1g) izplatibu


saistlti ierobeZojumi, kas ievdrojami samazina ekonomikas attlstibu valsti un pasaul6. Nav paredzams, ka
situacija var6tu atUstlties n5kotn6, un lldz ar to, pastav ekonomikas attistTbas nenoteikfiba. Sabiedrjbas
vadiba nepdrtraukti izvdttd situdciju. Sabiedribas vadlba uzskata, ka Sabiedriba sp6s parvaret Erkartas
situaciju. MEs esam ruplgi izv6rt6ju5i visu mums pieejamo informaciju, tai skaita koronavirusa izraisltas
krlzes ietekmi uz Sabiedribas darbibu, un uzskatam, ka darbibas turpina5anas princips finanSu pdrskata
sagatavo5ana ir pilnibd piem6rojams.







debitori+ na uda+ist.vCrtspa piri


koeficients= istermi4a saisUbas


Apgrozdmie lidzekti


likviditates sequma koeficients= istermina saistibas
rinansialds neatkarlbas koeficients= Saistibas


Bilances kopsumma


SIA "BN KONFORTS' 2021. gada (01.01.-31.12.) pdrskats


Gada parskats sastidTts iev6rojot darblbas turpin65anas principus.


129540
Likviditates seguma koeficients(2020)=


Likviditates seguma koeficients(202 1 )=


76268


201094


1.69


2.07


2.19


= '1.90


Izmainas= ,.rr. i,6g = l-;;-l
1 57993


Kop6jais likvid.koef .(2020)=


105744


76268
231 069


105744


2.19


1 5041 B


FinansiSl6s neatkaribas koeficients (2020)= '1318815


162846


1 343301
Finansialas neatkarTbas koeficients (2021)=


Notikumi p6c pirskata gada p6d6jds dienas.


No pdrskata gada p6d6jds dienas lidz Sodienai nav notiku5i notikumi, kuri varetu bUtiski ietekmet gada
pdrskata novErt€jumu.


Turpmdkd Sabiedribas attistiba


Pamatojoties uz parskata gad6 un iepriek5Ejos periodos veiktajiem pasdkumiem, sabiedrlbas vadlba
uzskata, ka2021. gada saimnieciskds darblbas rezultdta gUtE pelpa ieguldama darbibas nodro5ina5anai un
uzlabo6anai nepieciesamo bUvnieclbas darbu, tehnikas un iekarlu iegadei un uzstadiSanai .


Ndko5ajd pdrskata gad6 ir pldnots:


o Turpindt ieguldit [densapg5des atdzel2oSanas iekartds, uzlabojot un nodroSinot Udens kvalitati;. TurpinEt ieguldit kanalizEcijas tlkla uzlabo5and, samazinot infiltrdta daudzumu un slodzi uz
atUrTSanas iekart6m;


. Nomainit Burtnieku ciemata apkures kaltu automatiku, saprotamai degsanas iestatijumu
maipai, mazinot izbraukumu skaitu un katla dTkstdves laiku;


o Turpindt uzsakto darbu ar debitoriem lai mazin6tu debitoru parddus, sadarbibd ar kapitaldalu


0.11


0.12


Kopcjais likvid.koef.(2021 )=







SIA "BN KONFORTS' 2021. gada (01.01.-31.'12.) pdrskats


r tur6tdju - Valmieras novada pa5valdTbu, pie0emt ldmumu par darbibam, kas veicamas ar
Valmieras novada pa5valdTbai piedero5o dzTvo(u irnieku parddiem;


. Turpindt uzlabojumus HOR|ZON sist6m6, pie saprotami nodefinOtiem sabiedribas darblbas
vizieniem, integrOt gada budZetu nore[inu sist6md, lai var0tu vieglak atsekot tE izpildi;


. Uzlabot parvaldamo mdju dzTvo(u ipa5nieku inform65anu par veiktajiem un veicamajiem
darbiem, izmantojot klientu portalu Bill.me


o Turpindt gatavot maju energoefektivitdtes pasdkumus apsaimniekojamdm m6jdm un izstr6ddt
jaunus projekta pieteikumus energoefektivitdtes pasdkumu veikSanai;


. Veicindt iedzlvotaju informOtlbu par namu parvaldnieku iesp6jdm un piendkumiem;


. Palielinat apsaimniekojamo mdju skaitu, iesniedzot kapitdlsabiedrlbas pdrvaldl5anas
piedavajumus namiem bez parvaldnieka;


. Turpindt sarunas par siltumtrases izbuvi hdz Parka iela 5, Burtnieki, Burtnieku novads, lai


sniegtu siltumapgddes pakalpojumus 1B dzlvoklu Tpa5niekiem;
. Turpindt sarunas ar Valmieras novada pa5valdibu par pagasta pdrvaldes 6kas, Burtniekos, J.


Vint6na ielS 5 piesldg5anu pie centralizEtas siltumapgades;
. Turpin6t pieddv6t apkures iekdrtu un 0dens apgades remontdarbu veikSanu, elektrifia un


transporta pakalpojumu snieg5anu;


Pazi4ojums par vadibas atbildibu


SabiedrTbas vadlba ir atbildlga par finanSu pdrskatu sagatavo5anu, balstoties uz sdkotndjo grdmatvedtbas


uzskaiti par katru parskata periodu, kas patiesi atspogulo sabiedrlbas finansialo stdvokli uz parskata gada


beigam, ka arT darbibas rezultdtiem un naudas plusm6m par 5o periodu.


Vadlba apstiprina, ka, sastddot So parskatu par periodu, kur5 beidzas 2021.gada 3'l.decembri, tika
izmantotas atbilsto5as grdmatvedibas metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pie4emti saprdtigi un
piesardzTgi l6mumi. Vadiba apstiprina, ka attiecTgie LR reglamentEjoSie gramatvedlbas uzskaites principi ir
ieveroti un finansu pdrskati sast6dlti saska4E ar darblbas turpinasanas principu.
Vadlba ir atbildlga par atbilsto5as grEmatvedlbas uzskaites kartoSanu, par sabiedrtbas lidze(u
saglabd5anu, kd arT par krap5anas un citas negodTgas rlcTbas novEr5anu.
Vadiba apstiprina, ka ir sniegusi revizijas veik5anai neplecie5amas ziqras un paskaidrojumus.


Dokumenta datums ir tA
e I e ktro ni s ka s p arakstiSanas /alks


Sls dokuments ir elektroniski parakstits ar droiu lneta Matvejeva


elektronisko parakstu un satur laika zimogu
Valdes locekle


Gada pirskatu sagatavoja


Galvena grEmatvede sls dokuments ir elektroniski parakstits ar droSu 
lveta Abolir;ra


elektronisko parakstu un satur laika zimogu





