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Finanšu mērķi 2016.gadā 

Privatizējamais SIA JK namu pārvalde vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu 

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. 

 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veids ir namu apsaimniekošana. 2016.gadu 

privatizējamais SIA JK Namu pārvalde noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb 

zaudējumiem EUR 32502 apmērā. Šādu rezultātu galvenokārt radīja tas, ka ir izveidots 

uzkrājums mērķa remontdarbiem no dzīvojamā fonda, kas uz 31.12.2016. sastāda 

584643.00 EUR. 

Neto apgrozījums ir palielinājies par 65951 EUR. 2016.gadā būtiski ir 

palielinājušies izdevumi remontiem, sastādot 323071 EUR ( 2015.gadā – 202660 

EUR). Savukārt samazinājušās izmaksas ārpakalpojumiem no 326946 EUR uz 202678 

EUR. 

2016.gadā par 98585 EUR samazinājušies pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi, kas saistīts ar šaubīgo deditoru parādu atgūšanu un ieņēmumiem no papildus 

maksas pakalpojumiem īrniekiem un nomniekiem. 

Viens no uzņēmuma efektivitātes rādītājiem ir bruto peļņas rentablitāte, kura 

2016.gadā ir 30% ( salīdzinoši ar 2015.gadu kāpums par 2%).  

 

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins  

Pozīcija 2016 2015 +/- 

Neto apgrozījums 1892408 1826457 65951 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (1332836) (1308817) 29019 

Bruto peļņa vai zaudējumi 559572 517640 41932 

Administrācijas izmaksas (363307) (377993) -14686 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 143268 241853 -98585 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (332388) (299165) 33223 
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Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (46) (221) -175 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu nomaksas 7099 82114 -75015 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (39601) (8282) 31319 

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodkļa aktīvu vai 

saistību atlikumu izmaiņām 

 2586 -2586 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (32502) 76418 -108920 

 

Sabiedrībā tiek ievērots bilances zelta likums: ilgtermiņa ieguldījumi tiek 

finansēti no pašu kapitāla un apgrozāmie līdzekļi pilnībā nosedz īstermiņa kreditoru 

parādus. 

 

Saimnieciskās darbības finansu rādītāji  

 2016 2015 +/- 

Finansiālās atkarības koeficients 0.48 0.51 -0.03 

Finansiālās neatkarības koeficients 0.20 0.28 -0.08 

Absolūtās likviditātes koeficients 0.81 0.54 0.27 

 

Bilance  

 

Aktīvs 2016 2015 +/- Pasīvs 2016 2015 +/- 

Nemateriālie ieguldījumi 347 339 8 Pamatkapitāls 570601 57601 0 

Pamatlīdzekļi 69316 73001 -3685 Iepriekšējo gadu 

nes.peļņa zaudējumi 

(169707) (242337) -72630 

Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 

278855 320964 -42109 Pārskata gada peļņa 

vai zaudējumi 

(202209) (165919) 36290 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

kopā: 

348518 394304 -45786 Pašu kapitāls 368392 404682 -36290 

Krājumi 11418 12833 -1415 Uzkrājumi 584643 294306 290337 

Debitori 947195 778835 168360 Ilgtermiņa kreditori 229101 271472 -42371 

Nauda 528581 251918 276663 Īstermiņa kreditori 653576 467429 186147 

Apgrozāmie līdzekļi 

kopā: 

1487194 1043586 443608 Kreditori kopā 882677 738901 143776 

 1835712 1437890 397822  1835712 1437890 397822 

 

 

 

Nefinanšu mērķi 2016.gadā 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde darbojas saskaņā ar Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likumā noteiktajiem mērķiem, t.i.: 

• Klientu apkalpošanas un komunikācijas kvalitātes uzlabošana. 

• Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana, motivēšana. 

• Regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana. 

• Aktīva komunikācija ar iedzīvotājiem par māju līdzekļu atlikumiem, 

problēmām un iespējamiem risinājumiem. 

• Savlaicīga remontdarbu plānošana un saskaņošana ar iedzīvotājiem. 



• Uzņēmuma atpazīstamības un reputācijas uzlabošana. 

• Radošs un efektīvs darbs, iesaiste dažādos projektos. 

• Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. 

• Savlaicīga un pilna informācijas sniegšana, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

• Iekšējās kontroles izveide par uzņēmumā sniegtajiem pakalpojumiem, to 

izpildi. 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 2016.gadā pārvaldīšanā bija 229 

dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu īpašumu platību 318230 kvadrātmetri. 

Uzņēmumā 2016.gadā strādāja 101 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. 2016.gadā pārvalde 

turpināja realizēt atbildīgu, uz ilgtspējīgu attīstību un uz klientu vērstu darbības 

stratēģiju. 
 


