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LĒMUMS Nr.106
Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekles
G.Vectirānes ziņojums par 2018.gada darbu
Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2018.gada
finanšu pārskatu.
Gada pārskatu apstiprinājis zvērināts revidents Māris Biernis.
Sabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve un sagatavošana lietošanai, ūdens piegāde
lietotājiem, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana un novadīšana Daugavas baseinā Aizkraukles novadā.
2015.gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tika apstiprināti pakalpojumu tarifi:
ūdens piegāde – 1,10 euro/m3; kanalizācija – 1,07 euro/m3, kas bija spēkā arī pārskata gadā.
2018.gadu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu – peļņa ir 63 765 euro. Salīdzinot
ar 2017.gadu, tā ir palielinājusies par 44 920 euro jeb 30%. Peļņas palielinājums izskaidrojams ar
neto apgrozījuma palielinājumu, pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu pieaugumu un izdevumu
samazinājumu.
Sabiedrības kopējie aktīvi 2018.gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, pieauga par 8 874 euro,
kas galvenokārt saistīts ar apgrozāmo līdzekļu palielinājumu.
Uz 2018.gada beigām īstermiņa kreditoru apjoms salīdzinot ar gada sākumu pieaudzis par
39 843 euro, savukārt pašu kapitāla pieaugums ir 63 765 euro un 2018.gada 31.decembrī veidoja
1 337 355 euro.
2018.gadā Sabiedrībā vidēji par 3,38% paaugstinātas amatalgas darbiniekiem. Ir optimizēti
līdzekļi ikdienas vajadzībām, regulāri tiek veikti uzlabojumi iekārtām energoresursu samazināšanai.
Katru gadu tiek veikta dažādu pamatlīdzekļu atjaunošana, tai skaitā arī ūdensvada un kanalizācijas
tīklu remonti un būvniecība pa nelieliem posmiem ar pašu spēkiem. Šī gada laikā par 92 691 euro
atjaunoti pamatlīdzekļi.
Uzkrājums šaubīgajiem parādiem, kuri galvenokārt ir iedzīvotāji, šogad palielināts par 13 611
euro. Kopējais debitoru parāds šogad ir pieaudzis par 6 624 euro.
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums pārskata periodā sastāda 21 059 euro.
2019.gadu sabiedrība plāno noslēgt ar 3 686 euro lielu peļņu.
Iesniegtajā finanšu plānā 2019.gadam sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 767 778 euro,
izdevumus – 764 092 euro.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” 2018.gada
finanšu pārskatu ir izskatījis 02.04.2019., un to apstiprinājis.
Ievērojot 02.04.2019. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” kapitāldaļu turētāja lēmumu
Nr.2019/2, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
54, 56.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 13
balsīm "Par" (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekles Gudrunas
VECTIRĀNES ziņojumu par 2018.gada darbu.
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