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Lēmums Nr.63 (protokols Nr.6, 3.§)

SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa A.Aldermaņa ziņojums par 2015.gada darbu
(ziņo: Aivars Aldermanis)
SIA „Aizkraukles siltums” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2015.gada finanšu pārskatu.
Gada pārskatu apstiprinājusi zvērinātā revidente A.Kursīte. Izvērtējot Aizkraukles novadā SIA
„Aizkraukles siltums” 2015.gada finanšu rādītājus, tie būtiski uzlabojušies. Sakarā ar to, ka neto
apgrozījums samazinājies par 13,22%, līdz ar to samazinājušās ražošanas izmaksas par 17,42% .
Šo izmaksu samazināšanās iemesls ir dabas gāzes cenu kritums un pēdējo gadu siltās ziemas.
Administrācijas izmaksas samazinājušās par 5,56%. Sabiedrība gadu noslēgusi ar 85446 EUR
peļņu. Sabiedrības siltumenerģijas ražošanas tirgus daļa novadā ir 71%.
Sabiedrībā strādā 18 darbinieki ar vidējo mēnešalgu 889 EUR.
Debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies – sastāda 592402 EUR.
2015.gadā veikta ar vietējo kurināmo ražotas siltumenerģijas integrēšana pilsētas silumapgādes
sistēmā. Līdz ar šo procesu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pārskatījusi un
apstiprinājusi jaunu siltumenerģijas tarifu, kurš stāsies spēkā 2016.gada pirmajā pusgadā.
2016.gadu sabiedrība plāno noslēgt ar 37322 EUR lielu peļņu.
Iesniegtajā finanšu plānā 2016.gadam sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 1884898 EUR,
izdevumus –1847576 EUR.
Sabiedrība iesniegusi priekšlikum - no pārskata gada peļņas segt iepriekšējo gadu
zaudējumus. Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 25.11.2015. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.12,
10.§.) “Par kārtību kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa
par pašvaldības kapitāla izmantošanu” kapitāla daļu turētāja pārstāvis var izlemt pašvaldības
budžetā ieskaitīt 20% no peļņas. Sabiedrība nav plānojusi investīcijas, tādēļ kapitāla daļu turētāja
pārstāvis iesniedz priekšlikumu domei: pašvaldības budžetā ieskaitīt citu, lielāku peļņas daļas
apmēru.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Aizkraukles siltums” 2015.gada finanšu pārskatu ir
izskatījis 05.04.2016., to apstiprinājis. Izvērtējis izstrādāto sabiedrības vidējā termiņa stratēģiju
un iesniedz akceptēšanai novada domē.
Ievērojot kapitāla daļu turētāja 05.04.2016.lēmumu, pamatojoties uz Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 54. un 6.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Anita
BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis
KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Rolands
ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt zināšanai SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa Aivara ALDERMAŅA
ziņojumu par 2015.gada darbu.

2.

Akceptēt izstrādāto SIA “Aizkraukles siltums” vidējā termiņa stratēģijas plānu.

3.

No pārskata gada peļņas 50% - 42723,00 EUR ieskaitīt Aizkraukles novada pašvaldības
budžetā, pārējo peļņas daļu 42723,00 EUR novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3.

Kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram Eināram ZĒBERGAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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