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3.§
SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa A.Aldermaņa
ziņojums par 2017.gada darbu
SIA „Aizkraukles siltums” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2017.gada finanšu pārskatu. Gada
pārskatu apstiprinājusi zvērinātā revidente A.Kursīte.
Aizkraukles pilsētas siltumenerģijas tirgū Sabiedrības tirgus daļa ir aptuveni 71%, bet lokālo
siltuma avotu tirgus daļa attiecīgi - 29%. Sabiedrība ar siltumenerģiju apgādā visus blīvi apbūvētos
pilsētas rajonus ar daudzstāvu apbūvi. Var uzskatīt, ka visas siltumapgādes zonas pilsētas robežās,
kur ir vērā ņemamas siltumslodzes priekš centralizētās siltumapgādes ir ietvertas. Sabiedrībai ir
stabila pozīcija siltumenerģijas tirgū Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā. Darba attiecībās ar
sabiedrību ir 18 darbinieki, no kuriem 8 darbinieki vai 44% ir administrācijas darbinieki, 10
darbinieki vai 56% speciālisti-strādnieki.
2016.gada 31.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi
Sabiedrībai jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas stājās spēkā no 2016.gada
1.aprīļa. 2017.gadā Sabiedrības neto ieņēmumi sastādīja 1884474 EUR, kas ir par 9,1% vairāk nekā
iepriekšējā gadā, bet tanī pat laikā lietotājiem ir pārdota 42008MWh, kas ir par 3,7% vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Sabiedrības neto ieņēmumu samazinājums ir skaidrojams ar to, ka 2016.gadā bija
zemas dabasgāzes cenas un līdz ar to zems bija siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs.
2016.gadā lietotājiem pārdotais siltumenerģijas apjoms – 40510 MWh, bet 2017.gadā –
42008MWh, pieaugums pret iepriekšējo gadu 3,7%. Siltumenerģijas zudumi 2017.gadā siltumtrasēs
3567 MWh vai 7,8%. Pārdotās ražošanas izmaksas 2017.gadā bija 1729905 EUR jeb par 6,3%
lielākas nekā iepriekšējā gadā. Administrācijas izmaksas bija 160220 EUR jeb pieauga par 2,2%.
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi par 10,9% pieauguši salīdzinot ar iepriekšējo gadu un ir pietiekoši,
lai nodrošinātu stabilu finansiālo stāvokli. 2017.gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar 88571 EUR peļņu.
2018.gadu sabiedrība plāno noslēgt ar 1848 EUR lielu peļņu.
Iesniegtajā finanšu plānā 2018.gadam sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 1948078 EUR,
izdevumus –1946230 EUR.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Aizkraukles siltums” 2017.gada finanšu pārskatu ir
izskatījis 26.03.2018., to apstiprinājis.
Ievērojot kapitāla daļu turētāja pārstāvja 26.03.2018. lēmumu, pamatojoties uz Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54., 56.pantu, atklāti balsojot: PAR
– 13 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS
– nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA „Aizkraukles siltums” valdes locekļa Aivara ALDERMAŅA
ziņojumu par 2017.gada darbu.
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