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Aizkraukles novada SIA „Lauma A” valdes locekļa
M.Bites ziņojums par 2018.gada darbu

Aizkraukles novada SIA „Lauma A” kapitāla daļu turētājam iesniegusi 2018.gada finanšu
pārskatu.
Gada pārskatu apstiprinājis zvērināts revidents Jānis Mežiels.
Kopējie ieņēmumi 2018.gadā – 1 542 837 euro, izdevumi – 1 536 251 euro. Galvenos
ieņēmumus veido: dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana – 55%; starpniecība komunālo
maksājumu iekasēšanā no iedzīvotājiem – 20,3%, pilsētas teritorijas uzkopšana un citi maksas
pakalpojumi – 20,3%, citi ieņēmumi – 3,8%.
Sabiedrības neto apgrozījums ir 1 506 957 euro un salīdzinājumā ar 2017.gadu tas ir
palielinājies par 5,6%, sakarā ar likumdošanā noteiktās minimālās algas palielināšanos pārskata gadā
no 380,00 euro uz 430,00 euro. Ražošanas izmaksas palielinājušās par 5,6%, savukārt administrācijas
izmaksas saglabājušās iepriekšējā gada līmenī. Sabiedrība pārskata gadu noslēgusi ar 6 586 euro lielu
peļņu. Sabiedrībā strādā 90 darbinieki ar vidējo mēnešalgu 606,74 euro.
Kopējais likviditātes rādītājs Sabiedrībai ir zems, bet apgrozāmie līdzekļi ir pietiekoši, lai segtu
īstermiņa saistības. Saistību īpatsvars bilancē pārskata gadā ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī,
kaut arī aizņēmumu pamatsumma no kredītiestādēm ir samazinājusies.
Iesniegtajā finanšu plānā 2019.gadam, sabiedrība plāno kopējos ieņēmumus 1 810 707 euro,
izdevumus –1 804 705 euro. Plānotā peļņa 2019.gadā ir 6 002 euro.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aizkraukles novada SIA „Lauma A” 2018.gada finanšu
pārskatu ir izskatījis 02.04.2019., un to apstiprinājis.
Ievērojot 02.04.2019. Aizkraukles novada SIA “Lauma A” kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr.2019/6,
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 „Lauma A” valdes locekļa Modra BITES ziņojumu
par 2018.gada darbu.
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