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2014./2015.finanšu gada 1.pusgadā patērētājiem nodoti 2,2 milj. MWh
siltumenerģijas un ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas bija 125 milj. eiro. Šajā
periodā koģenerācijas procesā tika saražoti 33 tūkst. MWh elektroenerģijas, bet
pārdoti 28,9 tūkst. MWh. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas bija 6,4 milj. eiro.
Neskatoties uz to, ka klimatisko apstākļu dēļ siltumenerģijas realizācija
atskaites periodā bija mazāka par plānoto, panāktais zudumu samazinājums līdz
9,52% no tīklā nodotās siltumenerģijas daudzuma, kas ir labākais zudumu īpatsvara
rādītājs ne tikai pēdējo piecu finanšu gadu laikā, bet arī uzņēmuma pastāvēšanas
vēsturē, deva iespēju 2014./2015.finanšu gada 1.pusgadā gūt peļņu 16,9 milj. eiro,
kas ir plānotajā apjomā.
Analizējot
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saimniecisko darbību, tika izvērtēta maksājumu par patērēto siltumenerģiju disciplīna.
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lietotājiem piegādāto siltumenerģiju bija 88%, kas ir par 2,6 procentpunktiem zemāks,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Apmaksas īpatsvara samazinājums
nav uzskatāms par būtisku risku, kas varētu ietekmēt AS „RĪGAS SILTUMS”
finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.
Elektroenerģijas ražošanas apjomus, sākot jau no iepriekšējā finanšu gada,
negatīvi ietekmē izmaiņas likumdošanā, kas mazina elektroenerģijas ražošanas
finansiālo

izdevīgumu.
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noteikumiem Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu,
ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. Saskaņā ar šiem noteikumiem, lai saņemtu
garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu
SC „Imanta” koģenerācijas energoblokam nepieciešams nostrādāt 1200 jaudas
stundas. Ņemot vērā, ka SC „Imanta” gāzes kompresora elektrodzinējam ilgstoši tika
veikts remonts, lai nostrādātu nepieciešamo jaudas stundu skaitu, SC „Imanta”
koģenerācijas energoblokam līdz gada beigām būs jāražo elektroenerģija vismaz 16
stundas diennaktī ar vidējo ražošanas slodzi 24 MW.
Pamatojoties uz AS „RĪGAS SILTUMS” valdes rīcībā esošo informāciju,
saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības aktīviem,
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pasīvu, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības
ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.
Bilance

AKTĪVS

31.03.2015.

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

298 790

Pamatlīdzekļi

143 800 102

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

198 231
144 297 123

Krājumi

1 759 386

Debitori

39 316 397

Naudas līdzekļi

2 351 705

Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ

AKTĪVS

43 427 488
187 724 611

PASĪVS

31.03.2015.

Pašu kapitāls
Pašu kapitāls

66 968 300

Rezerves

48 688 363

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

16 933 703

Kopā pašu kapitāls
Kreditori

132 590 366

Ilgtermiņa kreditori

32 322 154

Īstermiņa kreditori

22 812 091

Kopā ilgtermiņa un īstermiņa kreditori
KOPĀ

PASĪVS

55 134 245
187 724 611

Peļņas un zaudējumu aprēķins
01.10.2014.31.03.2015.
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

134 034 962
(115 576 631)

Bruto peļņa (no apgrozījuma)

18 458 331

Administrācijas izmaksas

(1 767 130)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

575 125

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(157 201)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārējie nodokļi
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem
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7 664
(115 214)
17 001 575
(67 872)
16 933 703
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