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Krājumi

Krājumi novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas pašizmaksas. Iegādes pašizmaksa veido
iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā vērtībā un stāvoklī. Saražoto krājumu
pašizmaksā tiek iekļautas izmantoto izejvielu un materiālu izmaksas un citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgā objekta
izgatavošanu. kā arī attiecīgā daļa no vispārējām izmaksām. pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālo jaudu. Pārdošanas
izmaksas netika iekļautas pašizrnaksā. Krājumu vērtības atlikumi aprēķināti, izmantojot FlFO (vidēji svērto) metodi Ja krājumu
neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.

Debitaru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un
bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā
pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā
izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un
viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma
saņemšanas nav samaksāts. ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības. kā arī citos gadījumos.

Aizņēmumi

Aizņēmumi tiek atzīti saņemto līdzekļu apjoma vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas.

Turpmāk aizņēmumi novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi. Starpība starp
aizņēmuma sākotnējo vērtību, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas un dzēšanas vērtību, tiek uzradīta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā pakāpeniski aizņēmuma lietošanas laikā vai saskaņā ar grāmatvedības politiku kapitalizēta nepabeigto
objektu vērtībā.

Līzings

Finanšu līzinga ietvaros nomātie līdzekļi sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Nolietojums tiek aprēķināts šo līdzekļu
ekonomiski lietderīgās dzīves laikā. Līzinga maksājumi tiek dalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu. Finanšu
izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu posteni "Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas".

Noma ar izpirkumu (finanšu Iīzmgs)

Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek klasificēta kā
finanšu noma. Finanšu noma tiek kapitalizēta nomas uzsākšanas datumā zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai
minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu maksājumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz nomas saistību atlikumu.

Noma be: [:pirkuma tiesībām (operatīvais Iī:ings)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas
maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem
sešiemmēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.



SIA "PļaviņuKomunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2020.gada pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
PAR 2020.GADU

Ieņēmumuatzīšanu un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības
nodokļa.

Ieņēmumi tiek atzītipēc sekojošiemprincipiem:
a) Ieņēmumi tiek atzīti_ kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un
atlīdzības un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču
piegādes nosacījumiem.
b) Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.

c) Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī,

d) Dividenžu ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāru tiesības saņemt dividendes.

e) Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikti. Atzīstot ieņēmumus. tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Uzņēmumu ienākumanodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības aprēķiniem saskaņā
ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem.

Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumu postenis ir saistīts ar dažādu projektu no ES finansēto līdzekļu avotiem. Iepriekšējos periodos uz
ieņēmumiem katru gadi tika attiecināta 1/20 daļa no tinansējumiem. Sākot ar pārskata gadu ir pārskatīti visi ieguldījumi
ilgtermiņa ieguldījumos un ir mainīta pieeja uz ieņēmumu atzīšanu. Lai sabalansētu ieņēmumus un izdevumus, Sabiedrība uz
ieņēmumiem atzīst katra konkrēta pamatlīdzekļa nolietojuma atskaitījumu daļu, kas finansēta no projekta līdzekļiem atbilstošo
konkrētās pamatlīdzekļu grupas amortizācijas normām.

Būtiskie pieņēmumiun spriedumi

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara
aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas
dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izmaksas.
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi un
aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.

Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana - Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku
balstoties uz vēsturisko informāciju. novērtējot aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem
Debitoru atgūstamā vērtība - Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir
izvērtējusi debitoru parādus unpārskatagadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem
Krājumu novērtēšana - Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos
pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu. tiek ņemta vērā pārdošanas
iespējamība, ka arī krājumu netopārdošanasvērtība

Vidējaisdarbinieku skaits
2020 2019

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 42 44

Radniecīgas sabiedrības

Radniecīgā sabiedrība ir sabiedrība, kuru tieši vai netieši kontrolē cita sabiedrība (mātes sabiedrība— vairāk nekā 50% no
akcionāru vai dalībnieku balstiesībām šajā uzņēmumā). Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās tiek uzrādīti to iegādes vērtībā.
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Saitītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi un viņu tuvi radinieki, kā arī uzņēmumi, kuros viņiem ir

nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz infomiāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus
nosacījumiem. norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem. kura
nepieciešama, lai izprastu Sabiedrības finansiālo stāvokli.

& CITA INFORMĀCIJA

Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos
posteņos
Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos.

Galvojuml un garantijas
Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju citām personām, izņemot tās, kuras aprakstītas lbpiezīmē.

Akreditīvi
Sabiedrībai nav akreditīvu.

Ziņaspar iespējamām saistībam

Sabiedrība nav atbildētājs tiesas prāvās un finanšu pārskatā nav iekļauti nekādi uzkrājumi saistībām. kas varētu rasties.

Saistības pensijām
Sabiedrībai nav saistību pensijām.

Informācijapar iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnesnotikuma sakarā
Sabiedrībai nav saistību, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā.

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai nav tās darbībai būtisku nomas vai īres līgumu.

Informācijapar operatīvo nomu
_ _

Sabiedrība nesniedz operatīvās nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu operatīvās nomas līgumu.

Informācijaparfinanšu nomu
Sabiedrībai nav noslēgtu finanšu nomas līgumu.

Informācijapar atgriezenisko nomu
Sabiedrība nesniedz atgriezeniskās nomas pakalpojumus un Sabiedrībai nav noslēgtu atgriezeniskās nomas līgumu.

Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem
Sabiedrībai ir 2439 euro saistības pret Pļaviņu novada domi uz 2020.gada 3 1 .decembrī, kas ir mātes uzņēmums.
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Informācijapar nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uzpārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada
pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem
un naudasplūsmu vai lēmumu pieņemšanunākotnē.

Sabiedrībai nav intbrmāeijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski
ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz Sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un
norādīšanasprincipiemvai noteikumiem
Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un
norādīšanas principiem vai noteikumiem.

_Ilļ SKAIDROJUMSPARGRĀMATVEDĪBAS POLITIKASMAINU

Grāmatvedības uzskaites politikas maina attiecībā uz kreditoru klasifikāciju

Sākot ar pārskata periodu, Sabiedrība ir uzsākusi postenī Parādi piegādātājiem un dabuzņēmējiem. izdalīt norēķinus ar Pļaviņu
novada domi atseviški, atspoguļojot tos postenī Parādi ar radniecīgajām sabiedrībām. Līdz ar to ir veiktas izmaiņas salīdzinošo
rādītāju atlikumos. Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu pārskata gadā. Salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo
pārskata gadu klasificēti pēc pārskata gada principiem un ir salīdzināmi.

Zemāk ir atspoguļota iepriekš minēto posteņu pārklasitkācijas ietekme:

31.12.2019. 31.12.2019.
pēc pārklasifikācijas

Pārklasrfikācrja pirms pārklasiiīkācijas
Grāmatvedības politikas maiņas ietekme euro euro euro
Bilance

Parādi piegadātājiem un darbuzņēmējiem 19 371 (27 810) 47 181

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 27 810 27 810 —

47 18 1 - 47 18 1

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, parejas Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

”Il.
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_IL SKAIDROJUMS PIE PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINA

l Neto apgrozījums

Ieņēmumi no ūdens, kanalizācijas pakalpojumiem
Ieņēmumino asenizācijas pakalpojumiem
Ieņēmumi no telpu apsairrmiekošanas
Ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas
Ieņēmumino siltumapgādes
Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem
Ieņēmumi no apsaimniekošanas iedzīvotājiem
Pārējie ieņēmumi
Kopā

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Personāla izmaksas
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Pamatlīdzekļu nolietojums
Apgrozāmo līdzekļu vēitības norakstīšana
Materiālu izmaksas
Dabas resursu nodoklis
Apmācību izmaksas
Pakalpojumu izmaksas
Obligātie profesionālie medicīnas izdevumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Kopā

Administrācijasizmaksas

Personāla izmaksas
Uzkrātās saistības neizmantotaj iem atvaļinājumiem
Pamatlīdzekļu nolietojums
Administratīvās ēkas uzturēšanas izmaksas
Bankas pakalpojumi
Sakaru izmaksas
Biroja izmaksas
Datortehnikas apkalpošana
Transporta izmaksas
Pārējās administratīvās izmaksas
Kopā

2020 2019
EUR) ĒUĪO

158 343 131 516
6 959 7 291
5 329 5 869

92 163 104 160
289 061 301 058

8 652 12 301
205 000 207 654
37 366 28 370
802 873 798 2ī9"

2020 2019
HIV!) euro
281 761 258 175

4 756 (1 334)
171 990 195 151

- 1 113
214 188 254 106

5 638 5 290
230 258

74 588 78 442
1 423 281

12 858 8 479
767 432 799 961

2020 2019
ZLIĪG euro
85 918 102 888

1 282 (1 307)
609 782

4 013 4 065
2 523 2 266
751 858

4 362 3 814
2 128 1 877
1 159 2 727
1 803 1 266

104 548 119 236

17



SIA "PļaviņuKomunālie pakalpojumi", reģ. Nr. 48703000457
2020.gada pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

%:

PAR 2020.GADU

4 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
2020 2019
21470 81170

Ieņēmumi no līdzfmansēiuina 106 717 174 890
Ieņēmumi no materiālu pārdošanas 2 190 795

Saņemtas soda naudas un līgumsodi 7 630 6 391

Ieņēmumi no šaubīgajiem debitoriem 2 686 5 888

Ieņēmumi no debitoriem par tiesas izdevumiem 5 737 11 192

Ieņēmumi no traktonelmikas pārvērtēšanas rezerves 4 076 5 093

Kopā 129 036 204 249

5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
2020 2019
euro euro

Dažādas sainmieciskās darbības izmaksas ] 341 1 210
Nekustamā īpašuma nodoklis 634 618
Tiesas izdevumi 9 492 4 437
Samaksātās soda naudas un līgumsodi 5 208

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 10 037 57 466
Bezcerīgo debitoru norakstīšana 14 375 9 516
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas - 344
Zaudējumi no valūtas kursa svarstībām - 1 990
Kopā 35 884 75 789

6 Procentumaksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
2020 2019
GIIĪO 81017

Citām personām 3 478 5 435
Procenti par aizņēmumiem un fīnamšu līzingu 3 478 5 435

Kopā 3 478 5 435
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V. SKAIDROJUMS BILANCES POSTENIEM
A K T 1 V I

7 Nemateriālie ieguldījumi

Citi
nemateriālie
ieguldījumi Kopā

21170 81170

Sākam ējā vērtība
2019. gada 31. decembrī 2 539 2 539
2020, gada 31. decembrī 2 539 2 539
Uzkrātās vērtības samazinājumakorekcija
2019. gada 31. decembrī 2 539 2 539

2020. gada 31. decembrī 2 539 2 539
Atlikusībilances vērtība
2019. gada 31. decembrī - -

2020. gada 31. decembrī - -

8 Pamatlīdzekļi

Pārējie
Nekustamais Tehnoloģiskās pamatlīdzekļi
īpašums iekārtas un inventārs Kopā

2100 91170 1?)er EIIĪŪ

Sākam ējū vērtība
2019. gada 31. Decembrī 4 592 193 739 304 88 524 5 420 021

Iegādāts/ražots pārskata gadā 131 400 100 003 3 137 234 540
Atsavināts/likvidēts - (54 462) (3 723) (58 185)

2020. gada 31. Decembrī 4 723 593 784 845 87 938 5 596 376

Uzkrātās vērtības samazinājumakorekcija
2019. gada 31. Decembrī 1696 397 649 617 75 164 2 421 178

Aprēķināts vērtības samazinājums 112 295 53 744 6 560 172 599
Atsavināts/likvidēts - (54 462) (3 723) (58 185)
2020. gada 31. Decembrī 1 808 692 648 899 78 001 2 535 592

Atlikusī bilances vērtība
2019. gada 31. Decembrī 2 895 796 89 687 13 360 2 998 843
2020. gada 31. Decembrī 2 914 901 135 946 9 937 3 060 784

1 .Zemes gabals 888kvm, Vietalvas iela 3, Pļaviņas. Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010535, kadastrālā vērtība 888
euro, Iegādes vērtība 467 euro.
2.Zemes gabals 0.0426ha, Vietalvas iela 5b, Pļawnas, Pļaviņu novads, kadastra nr. 32130010557, kadastrālā vērtība
422 euro, iegādes vērtība 224 euro.
3.Zemes gabals 1.8661 ha, Dolomīta 9,P]aviņas. Pļaviņu novads, kadastra nr.32l3 001 2305, kadastrālā vērtība 718

euro, iegādes vērtība,366 euro, Bebrulejas 16, Pļaviņas, kadastra nr. .3213 0010 0210, kadastrālā vērtība 89 euro
iegādes vērtība 46 euro.
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9 Izejvielas. pamatmateriāli un palīgmateriāli
31.12.2020 31.12.2019

euro 1?!er

Rīgas ielas katlu mājas kurināmais 9 743 9 290

Daugavas ielas katlumājaskurināmais 6 168 5 314

Daugavas ielas 43 katlu mājas kurināmais l 445 814

Remontbrigādesūdens skaititaji 379 172

Kopā 17 735 15 590

10 Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
31.12.2020 31.12.2019

euro 21170

A/S ABLV Bank akcijas 1 067 1 067

Uzkrājums šaubīgai akciju vērtības atgūšanai (1 067) (1 067)
Pārdošanai turētais dzīvoklis 2 499 -

Kopā

Iepriekšējos pārskata periodos Sabiedrība bija iegādājusies A/S ABLV Bank 1067 akcijas ar nominālo vērtību [ euro.
Kopā ilgtermiņa finanšu iegulaījumu vērtība bija 1067 euro. Ņemot vērā to, ka ASABLVBank ir likvidācijas statusā un
ieguldītās vērtības atgūšana ir apšaubāma. kā arī ievērojot piesardzības principu, Sabiedrība 2018.g.izveidoja
u:krājmnus ieguldījuma vērtībai. U: pārskataperioda beigām likvidāczjasprocess nav noslēgts.

11 Pircēju un pasūtītāju parādi
31.12.2020 31.12.2019

euro euro

Pircēju un pasūtītāju parādi 398 100 466 491

Uzkrājumi šaubīgajiem parādiem (104 339) (132 991)

Kopā 293 761 333 500

Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem kustība euro euro

Pārskata gada sākumā 132 991 164 359

Palielinājums 10 037 57 466

Samazinājums (36 003) (82 946)
Saņemtie maksājumino šaubīgajiemdebitoriem (2 686) (5 888)
Pārskata gada beigās 104 339 132 991

Uz pārskata gada beigām izvērtēti 'vist debitori, šaubīgajiem debitoriem izveidoti uzkrājumi, bezcerīgie debitori izslēgti
pamatojoties uz valdes lēmumu un atgūšanas neiespējamību.

12 Naudas līdzekļi kasē un bankā
31.12.2020 31.12.2019

euro EZIYO

Banka 10 229 6 360

Nauda kasē 3 102

Kopā 10 232 6 462

P A S Ī V l
13 Pamatkapitāls

2020.gada05.februārītika veiktsmantiskais ieguldījums pamatkapitālā18850 euro vērtībā - vertikālaisūdensstldāmais katls AK-
1500 un 2020.gada 26.maijāveikts mantiskais ieguldījums pamatkapitālā131400 euro apmērā - atdzelžošanasstacija Raiņa 21D.

2020.gada 31 decembrīSabiedrībasreģistrētais un apmaksātaispamatkapitālsir 1 570 737 euro . kas sastāv no 1 570 737 kapitāla
daļām ar katras daļas nominālvērtību l euro .
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Sabiedrības daļu kopums

. _ . Nominālvērtība Īpatsvars Pamatojums
Kapitaldaļas Skaits vai uzskaites Kopsumma pamatkapitālā iegādei

vērtība
gab. euro euro %

Pļaviņunovada dome 1 570 737 1 1 570 737 100 -

Kopā: 1 570 737 1 l 570 737 100

14 Ilgtermiņa ieguldījumupārvērtēšanas rezerves

Pamatlīdzekļa
Pamatlīdzekļu Pamatlīdzekļu vērtība uz

vērtības vērtība uz 31.12.2020,
Rezerves Rezerves Pamatlīdzekļu samazinājuma 31.12.2020, ja kad
vērtība uz vērtība uz vērtība uz korekcija pārvērtēšana pārvērtēšana

Postenis kopsavilkums 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 2020 gadā netiktu veikta veikta

euro 81170 21171) euro euro (21er

inventārs 20 382 16 306 16 306 4 076 - -

Kopā: 20 382 16 306 16 306 4 076 - -

Uz gada beigām Sabiedrības vadība izvērtēja traktortehnikas stāvokli un pieņema lēmumu traktortehniku pārvērtēt pēc
2020.gada mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta Pāvela Brimerberga eksperta slēdzieniem.

15 Aizņēmumi no kredītietādēm
31.12.2020 31.12.2019

Ilgtermiņa dala euro euro

A/S Swedbankkredīts*** - 19 749

Ziemeļu investīciju Banka”” 4 417 37 518
Valsts kase***** 138 033 138 033
Valsts kase****** 67 000 -

Kopā 209 450 195 300

31.12.2020 31.12.2019
Īstermiņa daļa euro euro

A/S Swedbankkredītlīnija* 45 000 45 400

Valsts kase” " '
29 963 69 196

A/S Swedbank kredīts*** 19 748 28 708

Ziemeļu investīcilu Banka”” 33 101 33 093

Valsts kase****** 7 000 -

Kopā 134 812 176 397

*2020.gada 18. jūnijā grozījumi - kredītlīnijas līgums par 55 000 euro līdz 2021.gada 01 jūnijam. ar pievienoto likmi 4.9% un
sešumēnešu EURIBOR. ar ikmēneša kredītlīnijas limita samazinājumu- 2500 euro. sākot ar 16. 09.20.20.
Komercķilasnodrošinājums ir Sabiedrības aktīvi arprasījuma summu 105 ] 79 euro.

** 2020.gada 09.decembrīnoslēgts līgums ar Valsts Kasipar 100 000 euro kredīta saņemšanu šķeldas iegādei ar termiņu līdz
2021 . gada 20. novembrim, ar_)?ksēto ().5 % likmi gadā un pievienotomainīgo 0% likmi. Kredīta nodrošinājumsPļaviņu novada
domes galvojums

***Aizņēmumstika saņemts no A/S Swedbank 2011. gada 25. augustā, lai realizētu KF projektu ”Pļaviņu pilsētas Rīgas
ielas katlumājas siltumtīklu rekonstrukcija. Izmaiņu projekts”. un 2020. gada 31. decembrī sastāda 19748 euro.
Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2021. gada 25.augusts, un tā gada procentu likme ir fiksētā likme 3.71%. Saistību
galvotājs ir mātes uzņēmums Pļaviņu novada dome. Ai:ņēmuma summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksājamo ilgāk kā
piecus gadus pēc bilances datuma, 2020 gada 31. decembrī sastāda 0 euro.
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****Aizņēmums tika saņemts no Ziemeļu investīciju Bankas 2003. gada 07. julijā, lai realizētu KF projektu "Pļaviņu
pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija". un 2020. gada 31. decembrī sastāda 37518 euro.
Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2022. gada 04.1'anvāris. un tā gadaprocentu likme ir mainīga likme sešu mēnešu Euribor
plus 0.55%, kuriem pieskaitīti 0.5% gadā. Saistību galvatājs ir mātes uzņēmums Pļaviņu novada dome. Aizņēmuma
summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksā/ama ilgāk kā piecus gadus pēc bilances datuma, 2020.gada 31 .decembrī sastāda
0 euro.

"*** Aizņēmums tika saņemts no Valsts kases 2012. gada 13. jūnijā, lai realizētu KF projektu "L'/'denssaimntecības

pakalpojumu attīstība Pļaviņās”. un 2020. gada 31. decembrī sastāda 138 033 euro. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir
2031. gada 20.jūnijs. un tā gadaprocentu likme ir mainīga likme 1.062%. Saistību galvotājs ir mātes uzņēmumsPļaviņu
novada dome. Aizņēmuma summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksājama ilgāk kā piecus gadus pēc bilances datuma,
2020.gada 31.decembrī sastāda 96678 euro.
****** Aizņēmums tika saņemts no Valsts kases 2020. gada 03. augustā projekta ”Apkures katla nomaiņa Pļaviņās un
pieslēgšana pie kurtuves Rīgas ielā 15a” īstenošanai. un 2020. gada 31. decembrī sastāda 74000. 00 euro. Aizņēmuma
atmaksas termiņš ir 2025. gada 20jūli1's. ar jiksēta 0.5 % likmi gadā unpievienoto mainīgo 0% likmi. Saistību galvotājs ir
mātes uzņēmums Pļaviņu novada dome. Aizņēmuma summa, kas saskaņā ar līgumu atmaksāja/ua ilgāk kā piecus gadus
pēc bilances datuma. 2020.gada 31.decembrī sastāda 0 euro.

No pircējiem saņemtiavansi
31.12.2020 31.12.2019

21170 81470

Iedzīvotājuavansamaksājumipar apkuri 6 729 7 433

Juridiskopersonu avansamaksājumi - 398

Kopā _—672.9_ ___7_&
Parādi piegādātājiemun darbuzņēmējiem

31.12.2020 31.12.2019
euro euro

Norēķini ar piegādātājiem par materiāliem un pakalpojumiem 27 959 19 371

Kopā 27 959 19 371

Parādi radniecīgajāmsabiedrībām
31.12.2020 31.12.2019

euro euro

Norēķini ar Pļaviņu novada domi 2 439 27 810

Kopā 2 439 27 810

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, aprēķinātie un pārskaitītie nodokļi
(Saistības)/ Samaksāts/ (Saistības)/
pārmaksa Aprēķināts (atmaksāts) Nokavējuma pārmaksa
31.12.2019 2020. gadā 2020.gadā nauda 31.12.2020

euro elf/'n Eli/(7 EHĪŪ euro

Pievienotās vērtības nodoklis (1 1 809) (91 531) 90 958 - (12 382)
Dabas resursu nodoklis (1 348) (5 638) 5 441 - (1 545)
Nekustamā īpašuma nodoklis - (618) 618 - -

Uzņēmumuvieglo transpoxtlīdzekļu nodoklis - (319) 319 - -

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva (16) (184) 184 - (16)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (2 910) (32 245) 32 309 - (2 846)
Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi (8 438) (103 202) 102 580 (5) (9 065)

Kopā (24 521) (233 737) 232 409 (5) (25 854)
Nodokļu saistības (24 521) (25 854)
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20 Pārējie kreditori
31.12.2020 31.12.2019

Īstermiņa daļa euro euro

Norēķini par darba algu 17 337 15 578

Norēķini par ieturējumrcm arodbiedrība 41 50

Kopā —173.7.Ē_ —15£2_8_

21 Nākamoperiodu ieņēmumi
31.12.2020 31.12.2019

Ilgtermiņa daļa euro euro

2007.gada līgums Nr.3.DP/5.l.l.0/08/IPIA/VlDM/024 l 408 497 1 406 795

2011.gada līgums Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 42 230 46 524

2018.gada līgums Nr. 4.3.10/17/A/015 41 008 39 423
Kopā 1 491 735 1 492 742

31.12.2020 31.12.2019

Īstermiņa daļa euro euro

2007.gada līņimsNr.3.DP/5.l.l.0/08/IPIA/VlDM/024 66 758 168 372

201 1 .gada līgums Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 4 295 4 357

2018.gada līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/015 2 448 6 481

Kopā 73 501 179 210

Izmaiņas euro euro

Pārskata gada sākumā l 671 952 1 841 445

Palielinājums/samazinājluns (106 716) (169 493)

Pārskata gada beigās l 565 236 1 671 952

Detalizēta skaidrojumu par nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas kārtību pārskataperioda ieņēmumos skatīt šīfinanšu
pārskatapielikumu [. daļā "Nākamoperiodu ieņēmumi".

Finansējumainformācija

Finanšu palīdzība Saņemšanas Finansējum
gads 3 summa

euro
Kohēzņ as fonda projclds
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstūaaPļaviņās”,
projekta Nr. 2 007 3 303 338
Ķohezrjas ronda pr0jekts
"Pļaviņu pilsētas Rīgas ielas
katlumājas siltumtīklu
rckonstmkcij a. Izmaiņu projckts" ,
projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.0/10/02/019 2 011 57 870
Eiropas Savicnūaasprojekts
"Pārvades un sadales sistēmas
rckonstrukcija Pļaviņās".
projekta Nr.4.3.1.0/17/A/015 2 018 43 208

Kopā 3 404 416

Mērķis

Ūdenssaimniecībassakārtošana
un atdzelzošanasiekārtas

Katlumājas siltumtīklu
rekonstrukcija

Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija

Gadā
Nosacījumi atmaksājamā

summa
euro

20 gadi —

20 gadi -

20 gadi -
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22 Uzkrātās saistības

23

24

24

25

31.12.2020 31.12.2019

euro ĒHI'Ū

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem 20 120 14 083

Uzkrātās saistības ar kreditoriem par pakalpojumiem 9 291 2 500

Kopā 29 411 16 583

Paskaidrojums,ja kādas saistības attiecās uz vairākiembilances posteņiem

Sabiedrības bilancē nav saistību. kas attiektos uz vairākiem posteņiem.

Ziņas par ārpusbilances saistībām

Sabiedrībai uz pārskata gada beigām nav izsniegtu ķīlu, garantiju vai nodrošinājumu. izņemot tās, kuras aprakstītas šī
finanšu pārskata 15 .piezīmē.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi,
kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
2020. gadā pakalpojumu sniegšanā Sabiedrība Covid-l9 izplatīšanas rezultāta ietekmi neizjuta. Ceram, ka 2021. gadā
Covid-19 mazināsies un Sabiedrība turpmāk sniegs pakalpojumus kā ierasts. 2020. gadā debitoru maksātspēju, sakarā ar
Covid-19 ietekmi, Sabiedrība neizjuta, debitori samazinājās. Cerams, ka arī turpmāk mūsu sniegtie pakalpojumi,
neskatoties uz Covid-l9 pandēmijas laikā noteiktiem ierobežojumiem, tiks savlaicīgi apmaksāti.
Finanšu risku vadība
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmruni no kredītiestādēm un valsts kases, nauda un pircēju un pasūtītāju
parādi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu.
Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, citi debitori, parādi piegādātājiem un pārējie
kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības,

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, galvenokārt, procentu likmju risks, likviditātes risks un
kredītrisks. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo
stāvokli Sabiedrība neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.
Valūtas risks

Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstības riskam.
Procentu likmju risks

Sabiedrība pakļauta procentu likmju riskam, galvenokārt saistībā ar tās aizņēmumiem ar mainīgo procentu likmi.
Sabiedrības vadība apsver iespēju izmantot finanšu instrumentus, kas minimizētu procentu likmju risku.

Kredītrisks
Sabiedrība pakļauta lcredītriskamsaistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un aizņēmumiem. Sabiedrība kontrolē savu
kredītrisku. pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un kontrolējot naudas plūsmu Bez tam Sabiedrība
nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam raksturojumam
atbilstošu darījumu partneru grupu.
Likviditātes risks

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot
banku piešķirtās kredītlīnijas.
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26 Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, Sabiedrība noslēdza ar peļņu: 20 567 euro
Uz šo datumu Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par: 6 144 euro
savukārt kopējās saistības pārsniedza kopējos aktīvus par: 1 365 743 euro

Sabiedrības finansiālais stāvoklis pēdējos pārskata periodos ir uzlabojies, savukārt likviditātes rādītājus būtiski ietekmē
nākamo periodu ieņēmumi, kas nerada Sabiedrībai darbības turpināšanās apdraudējumu un gada pārskats sagatavots pēc
darbības turpināšanās principa.

/Santa Zālīte/Valdes locekle
2021.gada 184marts /

Gada pārskatu sagatavoja
/Aļa Molčanova/Galvenā grāmatvede/
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi
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