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Kapitālsabiedrības finanšu mērķi 

Privatizējamais SIA JK namu pārvalde vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz fiannšu darbības 

stabilitātes nodrošināšanu, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai: 

1. Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem. 

2. Nodrošināt kavēto debitoru parādu apjoma samazinājumu. 

3. Izmantot līdzekļus pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltumnoturības un tehniskā 

stāvokļa uzlabošanai. 

4. Saglabāt esošo peļņas apjomu, nodrošināt stabila un maksātspējīga uzņēmuma 

finansiālo pamatu. 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde finansējumu veido ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un Jēkabpils pilsētas pašvaldības deleģēto darbu veikšanas. 

1.tabula 

Finanšu mērķu īstenošanas rezultāti (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) 

Nosaukums 2015 

Peļņas/ zaudējumu pārskats EUR 
NETO apgrozījums, t.sk. 1826457 

• Ieņēmumi no pārvaldīšanas un īres 

maksas 

1820902 

• Ieņēmumi no elektroenerģijas 

patēriņa 

4350 

• Ieņēmumi no apkures 217 

• Ieņēmumi par karstā ūdens piegādi, 

noma 

818 

• Zemes noma 171 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1306956 

Bruto peļņa vai zaudējumi 519501 

Administrācijas izmaksas 377993 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 241853 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  299165 

Procentu maksājumiun tamlīdzīgas 

izmaksas 

221 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 83975 

Nodokļi 7557 

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 76418 

Bilance EUR 
Aktīvi/Pasīvi 1437890 
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Debitoru parādi 778835 

Kreditoru parādi 738901 

 

 

 

 

Privatizējamais SIA JK namu pārvalde finansiālie rādītāji 2015.gadā: 

• Likviditātes kopējais koeficients 2.23. 

• Absolūtās likviditātes koeficients 0.54. 

• Finansiālās atkarības koeficients 0.51. 

• Finansiālās neatkarības koeficients 0.28. 

• Neto apgrozījuma rentabilitāte 4.18. 

2015.gadu privatizējamais SIA JK namu pārvalde noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu 

jeb peļņu EUR 83975.00 apmērā pirms nodokļu nomaksas. Šādu rezultātu galvenokārt radīja 

tas, ka ir samazinājušies iedzīvotāju parādi. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1014 par veicamajiem darbiem lēmumus pieņem 

dzīvokļu īpašnieki, līdz ar to pārskata gadā samazinājās ražošanas izmaksas par remontdarbiem 

EUR 84410.00 apmērā. Neto apgrozījums 2015.gadā palielinājās par EUR 185738, jo tika 

palielināta apsaimniekošanas maksa.  

Uz 31.12.2015 ir izveidots uzkrājums remontdarbiem Eur 272210.00 apmērā. 

Lielākā problēma ir pircēju  un pasūtītāju  parāda  summa, kas  katru  gadu palielinās,  

2015.gadā sastādīja EUR 725254, daļa no tās ir bezcerīgie, sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašnieks/ 

īrnieks ir: 

• miris;  

• rīcībnespējīgs vai atrodas pansionātā un nav lietderīgi celt tiesā prasības pieteikumus 

par parādu piedziņu, sakarā ar to, ka parādniekiem nav ienākumu un mantu, uz kuru tiesas 

izpildītājs varētu vērst piedziņu, izpildot tiesas spriedumu par parāda piedziņu;  

• nav lietderīgi celt tiesā prasības pieteikumus par parādu piedziņu, jo tiesas izdevumi 

pārsniedza parāda summu.  

Sakarā ar to, katru gadu ir nepieciešams izveidot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem. 

 

Kapitālsabiedrības nefinanšu mērķi 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde darbojas saskaņā ar Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likumā noteiktajiem mērķiem, t.i.: 

• nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, pārvaldīšanas procesa 

nepārtrauktību;  

• veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu;  

• dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saisitītos 

riskus;  

• pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu 

pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.  

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 2015.gadā pārvaldīšanā bija 227 dzīvojamās 

mājas ar kopējo dzīvokļu īpašumu platību 314 697.10 kvadrātmetri. Uzņēmumā 2015.gadā 

strādāja 94 darbinieki. 

Namu pārvalde savus mērķus īsteno saskaņā ar savu darbības un attīstības stratēģiju, kura 

izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā 

noteiktajiem principiem. 2015.gadā pārvalde turpināja realizēt atbildīgu, uz ilgtspējīgu attīstību 

un uz klientu vērstu darbības stratēģiju. 

 


