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UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie 2016.gada I pusgada bilances
SIA „Skrīveru saimnieks” 2016.gada I pusgadā ir veicis sekojošu komercdarbību:
 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
 Siltumenerģijas ražošana;
 Ūdens piegāde un notekūdeņu novadīšana;
 Asenizācijas pakalpojumi;
 Sašķidrinātās gāzes piegādes organizēšana;
 Atkritumu savākšanas organizēšana;
 Pārējie pakalpojumi, kas saistīti iedzīvotāju un pagasta padomes pasūtījumu izpildi, tai
skaitā:
 transporta pakalpojumi;
 sniega tīrīšana;
 ūdens skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa, u.c.
Uzņēmuma pamatuzdevumi ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos
patērētājus ar pastāvošajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot
siltumenerģiju, veikt pārvaldīšanā nodotā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, kā arī dažādu
pakalpojumu sniegšana Skrīveru novada iedzīvotājiem un Skrīveru novada domes pasūtījumu
izpilde.
2016.gada I pusgadā SIA „Skrīveru saimnieks” neto apgrozījums sastādīja EUR 146282,
pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastādīja EUR 47770, no kuriem EUR 47562 ir nākošo
periodu ieņēmumu pārvešana uz tekošā perioda ieņēmumiem – tā ir projekta ietvaros izveidoto
pamatlīdzekļu amortizācijas daļa, ko veido Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums,
EUR 208 ir saņemtās soda naudas par kavētiem maksājumu termiņiem. Pārējie saimnieciskās
darbības izdevumi sastāda EUR 47741, no kuriem EUR 47562 ir projekta ietvaros izveidoto
pamatlīdzekļu amortizācijas daļa, ko veido Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums,
EUR 179 ir pārējie izdevumi. Pārskata perioda zaudējumi sastāda EUR 21893, ko galvenokārt
veido ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas nozaru izdevumu pārsniegums par
ieņēmumiem.
Visās nozarēs esam turpinājuši līdzšinējo darbību, nodrošinot visu iekārtu un mehānismu
darbību, lai nodrošinātu mūsu abonentus ar siltumenerģiju, centralizētā ūdens padeves un
notekūdeņu novadīšanas pakalpojumiem. Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu klāstu, esam
iegādājušies traktora piekabi, kura tiek sagatavota ekspluatācijai. Māju pārvaldīšanas nozarē
esam organizējuši logu nomaiņu un notekcauruļu uzstādīšanu Skrīveru novada domes īpašuma
Daugavas ielā 94, dzīvojamās mājas “Sprūdi” siltināšanu ar termoputām, organizējuši dūmvadu
tīrīšanas darbus, kā arī veikuši ar māju pārvaldīšanu saistītos pasākumus.
Salīdzinot ar 2015.gada II ceturksni SIA “ Skrīveru saimnieks” darbībā būtisku izmaiņu
nav.
Starpperioda finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Skrīveru saimnieks” finansiālo stāvokli.
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