
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas latviešu biedrības nams

NEAUDITĒTAIS GADA PĀRSKATS

Par 2019.gada 12 mēnešiem



Informācija par Sabiedrību 3

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 4

Bilance 5

Naudas plūsmas pārskats 6

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 7

Pielikumi 8-11

Saturs



Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosukums Liepājas latviešu biedrības nams SIA

NACE kods 68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par

atlīdzību vai uz līguma pamata;

90.04 - Kultūras iestāžu darbība

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs,vieta un datums 42103027783

Liepāja,2005.gada 16.decembrī

Adrese Rožu laukums 5/6

Liepāja, LV-3401

Latvija

Dalībnieki Liepājas pilsētas Dome (100%)

Rožu ielā 6

Liepāja, LV-3401

Latvija

Dalībnieku pārstāvji Mārtiņš Tīdens - Liepājas pilsētas Dome

Atbildīgais darbinieks Andra Štāle - Liepājas pilsētas Dome

Valdes locekļu vārdi,uzvārdi Vita Hartmane - Valdes locekle

ieņemamie amati

Pārskata periods 01.01.2019. - 31.12.2019.

Revidenta un atbildīgā zvērinātā 'Nexia Audit Advice'' SIA

revidenta vārds un adrese LZRA Licence Nr.134

Grēcinieku iela 9-3,

Rīga, LV-1050

Latvija

Finanšu pārskata gadā lietotā naudas EUR

vienība



Sabiedrības nosaukums: SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Reģistrācijas Nr.: 42103027783

Juridiskā adrese: Rožu laukums 5/6,Liepāja

Telefons: 63421760

Darbības veids: 

Mērvienība EUR

2019.gada 2018.gada

01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

10 Neto apgrozījums 208397 232408

30 b) no cietiem pamtdarbības veidiem 208397 232408

40 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 186787 185203

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

50 Bruto peļņa vai zaudējumi 21610 47205

60 Pārdošanas izmaksasa

70 Administrācijas izmaksas 38323 37388

80 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 166539 105971

90 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 167632 137345

170 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

190 b) no cietām personām 1509 1

210 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

230 b)citām personām 1118 2899

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izdevumi

260 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa -17415 -24455

250 Pārējie nodokļi

290 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi -17415 -24455

Rādītāja nosaukums

NEAUDITĒTS
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Par 2019.gada 12 mēnešiem

Rindas 

kods



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Rindas 

kods Uz 31.12.2019. Uz 31.12.2018.

EUR EUR

10 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

20 I.Nemateriālie ieguldījumi 

50 3.Citi nemateriālie ieguldījumi 329 367

80 I.Nemateriālie ieguldījumi kopā 329 367

II.Pamatlīdzekļi 

100 1.Nekustamie īpašumi 0

110 a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves 0

170 3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos 36083 41501

190 6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 48941 60674

200 7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 0

objektu izmaksas

220 II.Pamatlīdzekļi kopā 85024 102175

230 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ: 85353 102542

350 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

360 I.Krājumi

400 4.Avansa maksājumi par krājumiem 243 239

450 I.Krājumi kopā 243 239

460 II.Debitori

470 1.Pircēju un pasūtītāju parādi 11142 9772

500 4.Citi debitori 3807 1418

530 7.Nākamo periodu izmaksas 1346 1225

550 II.Debitori kopā 16295 12415

620 IV.Nauda 67915 69844

630 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 84453 69844

640 BILANCE 169806 185040

Rindas 

kods Uz 31.12.2019. Uz 31.12.2018.

EUR EUR

650 PAŠU KAPITĀLS

660 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 278627 278627

780 6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -127672 -103217

790 7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -17415 -24455

800 PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 133540 150955

860 ILGTERMIŅA KREDITORI

920 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 229

990 Nākamo periodu ieņēmumi 0

1010 ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 0 229

1020 ĪSTERMIŅA KREDITORI

1070 No pircējiem saņemtie avansi 2898

1080 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 8090 9934

1120 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 9195 9248

1130 Pārējie kreditori 2201 605

1140 Nākamo periodu ieņēmumi 8805

1160 Uzkrātās saistības 7975 11170

1180 ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 36266 33855

1181 KREDITORI KOPĀ 36266 34084

1190 BILANCE 169806 185040

AKTĪVS

NEAUDITĒTA BILANCE

Uz 31.12.2019.

PASĪVS



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Mērvienība: EUR 

2019.gada 2018.gada

01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

I.Pamatdarbības naudas plūsma

1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 274180 397441

2.Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības -137090 -461319

izdevumiem

3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -278 -2116

4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma -136812 -65994

5.Izdevumi procentu maksājumiem

6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem -880

Pamatdarbības neto naudas plūsma -136812 -66874

II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -1180 -10786

4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 246

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -135632 -77414

III.Finansēšanas darbības naudas plūsma

3.Saņemtās subsīdijas,dotācijas,dāvinājumi vai ziedojumi 133703 59879

5.Izdevumi,kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā -116

Finansēšanas neto naudas plūsma

V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)vai samazinājums(-) -1929 -17651

VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 69844 87495

VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 67915 69844

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsmas pārskats

(ar tiešo metodi)



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Atlikums 2017.gada 31.decembrī 278627 -103217 175410

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/

samazinājums

Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums -24455

Atlikums 2018.gada 31.decembrī 278627 -127672 150955

Atlikums 2018.gada 31.decembrī 278627 -127672 150955

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/

samazinājums

Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums -17415

Atlikums 2019.gada 31.decembrī 278627 -145087 133540

Nesadalītā peļņa
Pašu 

kapitāls/kopā

Akciju vai daļu 

kapitāls 

(pamatkapitāls)
Rādītāja nosaukums

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem



Pielikums

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots,piemērojot grāmatvedības uzskaites principus,kā 

sagatavojot pēdējā gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums -10,33% 208397 232408

Neto apgrozījums samazinās,jo astoņus mēnešus netika gūti ieņēmumi par telpām 1.stāvā.

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču 0,86% 186787 185203

vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Administrācijas izmaksas 2,50% 38323 37388

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 57% 166539 105971

Ieņēmumi palielinās,jo 2019.gadā papildus koncertestrādes ''Pūt Vējiņi'' un Kungu ielas 24 apsaimniekošanas

dotācijām, tiek piešķirtas domes dotācijas deleģēto funkciju veikšanai TMKC nodarbībām,rīkotām ziedu

izstādēm un tūrisma biroja telpu remontam 1.stāvā pārejai uz jaunām telpām. 

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 22% 167632 137345

Izmaksas palielinās sastībā ar veicamajiem darbiem telpu remontam 1.stāvā.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

citām personām 1509 1

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

citām personām 1118 2899

Pārskata perioda zaudējumi -28,79% -17415 -24455

Zaudējumi skaidrojami ar to,kad pēc jauno MK noteikumu stāšanos spēkā, telpu iznomātāji ir nomnieki,kuri 

iedalās kritērijā sociālā aizsardzība,kultūra,izglītība,zinātne,sports vai veselības aprūpe un telpas šiem 

nomniekiem tiek iznomātas par aprēķināto pašizmaksu. 

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2019.gada 12 

mēneši EUR

2018.gada 12 

mēneši EUR

SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Neauditēts pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem



Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance

Aktīvs

Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos -13% 36083 41501

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs -19% 48941 60674

Samazinājums saistīts ar to,kad lielai daļai pamatlīdzekļu,to vērtība 2019.gadā pakāpeniski nolietojusies

Krājumi
Samaksāts avansa maksājums par inventāra iegādi 2% 243 239

Debitori

Citi debitori 168% 3807 1418

2019.gadā tika samaksāta nauda par stiklotu sienas konstrukciju,kuru finanšu pārskatā atspoguļo

citos debitoros

Bilance

Pasīvs

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls) 0% 278627 278627

Ilgtermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 100% 0 229

Dalītais maksājums kreditoram par pamatlīdzekļa iegādi

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 100% 0 2898

Avansi saistīti ar izrakstītiem rēķiniem par pasākumiem,kuri notiks pēc 31.12.2019.un finanšu pārskatā

atspoguļoti pie nākamo periodu ieņēmumiem

Pārējie kreditori 264% 2201 605

Palielinājums saistīts ar aprēķinātām  un neizmaksātām autoratlīdzībām par pasākumu 31.12.2019.

SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Neauditēts pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2019.gada 12 

mēneši EUR

2018.gada 12 

mēneši EUR

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2019.gada 12 

mēneši EUR

2018.gada 12 

mēneši EUR



SIA "LiepAjas lawiesu biedribas nams"
reg. Nr. 42103027783

juridiska adrese Ro:u laukums 5/6, Liepaja, LV-3401
2019. gada parskats

Vadibas zinojums

SIA "Liep5jas lawie5u biedribas nams" (turpmEk Sabiedriba) pamatdarbibas veids ir NekustamE ipaSuma
pErvaldisana par atlidzibu vai uz liguma pamata (NACE 68.32) (NACE 68.30) un kulturas iestEiu darbiba (NACE
90.04)

Sabiedribas darbiba pirskata periodE

Pamatojoties uz Liepdjas pilsEtas paSvaldibas administrEcijas 2017.gada lEmumiem Nr.43 un Nr.44 ar SIA
Liepdjas LatvieSu biedribas nams tika noslEgti nekust6md ipa3uma parvildiSanas ligumi:

tletu$9qa ipaSuma pErvaldi5anas ligums ar Liepdjas pilsEtas paSvaldibas administraciju Nr.1.55./1 no
1.03.2017.,par nekustam5 ipaSuma Roiu laukumd 5/6,LiepEjE p6rvaldisanu un apsaimniekolanu,

f![u$lna ipa5uma pErvaldiSanas ligums ar Liepdjas pilsEtas pa5valdibas administrEciju Nr.1.55./2 no
L.03.20t7.,Iro2-tjumi Nr.1 no 13.07.2018. par nekustam6 ipaiuma Peldu iel5 57, LiepEjE parualdiSanu,

NelustamE ipaSuma pErvaldiSanas ligums ar Liep6jas pilsEtas pa5valdibas administrEciju Nr.1.55./3 no
L.l2.20t7.par nekustamd ipaSuma Kungu iel6 24,LiepEjE p6rvaldisanu un apsaimniekoSanu,

Domes noteiKo funkciju izpjldei tika sar;remti finansu lidzekli 59879 EUR, kas bija paredz6ti uzturEt un
apsaimniekot nekustamos ipa5umus Peldu ield 5T,LiepdjE un Kungu ielE 24,LiepijE.

Pam.atojoties uz Liepdjas pilsEtas paSvaldibas admini*r6cijas 2019.gada 24.janvdra lEmumu Nr.tl,tika noslEgts
deli$E5anas ligums par kultUras funkcijas stratE(isko mEr(u izpildi Llwie5u biedribas nama EkE, t.i. rUpEties far
kult0ru un sekmEt tradicion5lo kultUras vErtibu saglabEsanu, saskapd ar deli(ESanas liguma mEd1a uzdevumiem
Roiu laukumd 5/6,Liepdj5, Kungu ielE 24,Liepdjd un "PUtVEjini", Peldu ield s7, Liepaialpamatojoiies uz Liepajas
pilsEtas domes 2019.gada 2l.mafta lEmumu Nr,110 un deli{E5anas liguma nosal-gumiem, TMKC nodarbibu
norisei tika pieS[irti 21652 EUR, kas nosedz telpu lieto5anas pa5izmaksas izdevumus amatierkoleKivu
mE$inEjumu norisei.

No LiepEjas pilsEtas domes attistibas budieta SIA "LiepEjas latvie5u biedribas nams" tika pieSlirti 6400 EUR
bezmaksas izstdiu riko5anai:

r Ziedu izst5dEm 6gab.

. Konceftprogrammas pie galdipiem 7gab.

. Lieldienu sikdzivnieku izsta-dei 1gab.

. Nacion6li patriotisko izst5dEm 2gab.

. LatvUas kinofilmu pirmizr6Zu demonstrEjumi 10 gab.

Ilgtermipa un istermi4a telpu noma

SaskalS ar noslEgto nekustEimo ipaSumu p5rvaldisanas ligumiem ,Sabiedribai ir iespEjas minEtos nekustamos
ipa5umus iznoma-t tre5ajdm person6m, pied5vEjot maksai pakalpojumus. Sabiedriba panEkusi, ka 2019.gad6
iznomE-tas visas platibas ilgtermipa nomniekiem 100o/o apmEr6. Pamatojoties uz 201b.gaOa i.iUnSa t,tinlstru
kabineta noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomSSanas noteikumi", gaai taifa iikj veiktas z
nekust6m6 ipa5uma nomas tiesibu izsoles, kuru pamata- tiek pemta vErE neatkar-.ga seftiflicEta nekusta-ma
ipa5uma vErtEt5ja noteiKd nomas maksa.

Pamatojoties uz Liepdjas re$iona turisma informacuas biroja iesnieguma, 20lg.gada 26.februdri sabiedribas valde
piepEma lEmum.u Nr.1.5./1 iznom6t tiirisma birojam patst5vig6 nom6 l.stEiva telpas ar kopigo platibu 26g,8
kv.m' Sim m€rl5im Liep5jas pilsEtas dome pieS(ira telpu pdrbUvei tOrisma biroja vajadzibam 45 773 EUR. Gada
laik5 izstrEddts projelGs telpu grupas vienkErSotai aLjauno5anai, veikta telpu 

-p6rbuve. 
2019.gada l.septembri

noslEgts ilgterminu telpu nomas ligums ar LiepEjas refion6lo tUrisma inform5cijas biroju uz S gaiiem.

Darbiba kultiiras pasikumu nozares attistib5

femoJ v€r6,ka 2019.gadd ir turpindju5ies LaWijas valsts simts gadu past5vE5anas jubilejas pasakumi, Liepdjas
laWie5u biedribas namd norisindju5ies daudz istermipa nomas paiatumi kuplS skait6. pasifumu skaits sasniedzis
265, kas ir 2018'gada limeni. No Siem pasa-kumiem 27 ir paSu producEti pasEkumi. KopEjais Biedribas nama
apmeklEt6ju skaits ir sasniedzis 111 tUkstoSus cilvEku.

2019'gadd sadarbib5 ar Valsts naciondlo kinocentru esam demonstrEju$i 10 (desmit) Latvijas popularako
kinofilmu pirmizrddes ,tedejedi k[Ustgt par vienigo dokumentElo kino dimonstr€5anas vletu arpus iigas. Rr
milzi'giem panEkumiem norisinEjds tik5anEs ar konofllmu veidotEjiem un radoSo grupu t6d6m kino pirmizraiEm kd

16. lpp. no 19



srA "Li"?:i:'J:15i3f##3i' ., "
juridisks'0"" 

ffi;.'3:x:i:,:l:'*''ou"' 
LV-3401

"1906", "DvEseJu putenis", "Spiegs, kur5 mans tEvs" u.c. Ja spElfilmas iedzivotEji varEja noskatTties ari Liepdjas
kinoteEtri,tad dokumentE lEs fl I mas,varEja redzEt ti kai Biedribas nama,

Ziedu izst5des Sabiedriba riko jau 15 gadus, 5is izst5des ir vienigEs LatvijS, kuras tiek rikotas Srpus Rigas.
Izstddes ieguvu5as milzigu rezonansi. To apmeklEja aptuveni 1500 interesentu. Ziedu izstEdes ir sevi
aplieciniju5as, kE labs un ietekmigs instruments Biedribas nama popularizE5anE visdm socislajEm grup6m,jo
izst5des ir bezmaksas, pieejamas jebkuram pilsEtas iedzivotSjam.

Visa gada garum6 nepSftrauKi tika istenotas konceftprogrammas pie galdiqiem un m0zikElie vakari, kuri ieguvu5i
t6du popularitEti LiepEjE, ka praktiski biJetes tiek izpirktas zibenigE EtrumS. Par 55du LaWieSu biedribas nama
tradiciju uzturE5anu publika izsaka komplimentus. JaunE gada sagaidi$anas pasEkuma biJetes iegddEjas p6rsvar6
Liepijas pilsEtas viesi un iebraucEji no citEm pilsEtEm, valstim.

ApsaimniekoSana

Nekust6maja- ipa5um6 LiepEjE Roiu laukums 5/6 sabiedriba no paSu sapelnitajiem lidzekJiem pasUt-rjusi
seftiflc€tam bUvinZenierim Ekas konstrukciju vizu6li tehnisko apsekoSanu. Apseko5anas akta rezult5tE varam
uzsSK plEnot un istenot Ekas neatliekamo darbu veik5anu kapit6lo remontu jomd. RegulEri apsekoti defekti un
novErstas av6rijas Ekas tehniskaj6s sist6m6s. P6rjaunotas parketa gridas LielajS zElE un KamerzElE. Ekas pirmd
stdva telp6s veiKi apjomigi vEdinS5anas sistEmas remontdarbi un dzesE5anas sistEmas uzstddi5ana. PilnibE
samainita analog5 videonovEro5anas sist€ma uz digitElo. IemontEtas jaunas , kvalitativas 8 gab. novEroSanas
kameras. UzsEkta sadzives atkritumu S[iro5ana vides risku novEr5anai.

2019.gada janv6ri veikts iepirkums par fizisk5s apsardzes pakalpojumiem Latvieiu biedribas nama Ekd Roiu
laukumd 5/6. NoslEgts ligums ar SIA "Labores 7LfD" uz 2 gadiem.

Koncertestr5dE "P0t, VEjipi" veikti jumta remontdarbi, sakSftota un labiek6rtota teritorija vasaras koncertu
sezonai.

Nozimigi elektrosistEmu p6rjauno5anas darbi veikti vEsturisko 6ku kompleks6 Kungu ielS 24, folkloras centrE
"Namins", 2019.gadE veikti el.instaldcijas un sprieguma mErijumi. Visi darbi veiKi saskap6 ar Valsts kultUras
piemineklu inspekciju.

Turpm-ki sabiedribas attistiba un nikotnes izredzes

Saimnieciskds darbTbas raksturojo5ie mErl5i:
o Nodro5in6t satur6 un form6 daudzveidigu kult0ras pakalpojumu pieejamlbu vis6m

paaudz6m,sabiedribas soci6l6m un etnisk6m grupem Liepijas latviesu biedrTbas nam6,
o Saglab6t un popularizEt tradicion6lEs nemateri6lSs kulttiras vErtibas, nodro5in6t to pieejamlbu,

sadarblb6 ar Liep6jas Kultnras p6rvaldi, Tautas m6kslas un kultUras centru,. Nodro5indt TpaSumi,apsaimnieko5an6 un lieto5ani nodoto nekustamo lpa5umu 6ku,infrastrukttlras un
materi6li tehniskds bdzes papildin6Sanu un modernizESanu,

o Veidot uzq€muma t6lu k6 atpazTstamu kvalitatTvu kultUras pakalpojuma sniedz6ju, izstr6d6jot jaunu 
,

milsdienu praslbdm atbilsto5u uzq6muma mdjas lapu un reklSmas novietnes pils6tvid6.
. Veicin6t cilv6kresursu attTstTbu un kompetences palielindSanu.

Pasikumi attistibas jom6

SaistibE ar oficidlSs elektroniskds adreses likumu un valsti noteiktaj5m prasibdm elektronisko dokumentu aprites
likumS, 2019.gada 4.ceturksni esam ieviesuSi uzn€mum6 e- adresi info@biedribasnams.lv sadarbibai ar valsts un
paSvaldibu institUcijEm u n elektronisko parakstu,

Biedribas nama EkE pilnib5 nomainita un digitalizEta dro5ibas videonov€roSanas sistEma, uzstEditas jaunas
novEro$anas kameras.

Izst5iu galerijE uzstdditi jauni LED proiektori, tAdEjedi paaugstinot konkurEtspEju starp cit6m moderni aprikotEm
mEkslas galerijEm pilsEtS.
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Sabiedribas darbibas finansiSlie rezult5ti un finansiSlais st5voklis

Likviditdtes kop6jais koeflcients = Apgrozdmie lTdzekli / Istermi6a saistibas
(koeficienta norma 1-2)

Kopejds likviditates r6dltajs norEda vai Sabiediiba ir sp6jTga
apgroz6mos lldzeklus. Rezultdts 2,59 pardda,kad SabiedrTbai
saistibas.

(nav v6rt65anas krit6riju - jo lieliks r6dlt6js jo labdk)
Nodro5in6jums ar pa5u lTdzekliem koeficients
llgtermi6a ieguld-rjumu segums ar pa5u kapit6lu un ilgtermi6a saistTbdm =
PaSu kapitdls + llgtermina saistTbas / llgtermirla iegutd-rjumi
(koefi cienta ieteicamd robeZa 1 00Yo)
llgtermina ieguldTjumu segums ar pasu kapitilu un ilgtermirSa saistibEm par6da,ka
lldzekliem finans6 ar ilgtermiqa lTdzeklu avotiem, kas ir vairdk par optim6lo rddntaju.
Neto apgroz6mais kapit6ls EUR = Apgrozdmie lidzekli - Istermi6a saistibas
(koeficienta ieteicamd robeZa >0 =0)

Likuiditdtes rislcs

Sabiedriba kontrolE savu likviditEtes risku, uzturot atbilsto6u
fi nansEjumu, izmantojot dot6cUas.

(2019.rezultdts 2,32)
(2018.rezult6ts 2,44)

segt savas Tstermi4a saistibas,izmantojot visus
ir apgrozdmo lldzeklu,lai segtu savas Tstermi4a

naudas daudzumu vai nodroSinot atbilsto5u

AbsolEtds likvidit6tes koeficients = Naudas lidzeli + Istermirla vertspapTri i Tstermipa saisUbas
(koeficienta norma 0,2-0,25) e}lg.rezuttdts 1,g7)

(2018.rezult6ts 2,06)
Absol0tis likviditdtes radTtajs ir samazindjies salidzinot ar 2018.gadu, kas liecina,kad SabidOribai var s6kt rasties
problEmas segt Istermipa saisfibas ar pieejamiem naudas lTdzekliem.

ientabilit6te (sabiedrlbas pandkumi pelrlas g05anE):
Bruto pelpas rddTt6js (%) = Apgroz-rjums - Pdrdotds produkcijas ra2o5anas izmaksas / Apgroz-rjums

(2019.rezultdts 0,10)
(2018.rezultdts 0,20)

(2019.rezultats 1,57)
(2018.rezult6ts 1 ,47 )

Sabiedrlba no ilgtermi6a

(201 9.rezult6ts 481 87)
(201 S.rezultEts 48643)

sabiedrTbai ir pietiekosifinansu resursi,kas lauj investEt lidzeklus attTstTbd.
SaisUbu lpatsvars bilancE = SaistTbas / Bilances kopsumma

SaistTbu attieclba pret pa5u kapitElu = Saisfibas / PaSu kapit6tu
(koeficienta norma <1)
saisubu Tpatsvars bilancE pardda kopEjo saistibu un akt-lvu attieclbu,tas
SabiedrTba ir spejTga savlaiclgi pildlt visas Istermi4a saistibas.

(2019.rezultdts 0,21)
(201 S.rezultdts 0,'t 8)
(2019.rezultdts 0,27)
(2018.rezult6ts 0,23)

pardda,ka uz bilances datumu

Finan5u risku p-rualdiba

Sabiedriba saskaras ar t6diem finanSu instrumentiem, kE pircEju un pasiititdju parEdi un citi debitori, par5di
piegddStSjiem un darbuzpEmEjiem un pEr6jie kreditori, kas izriet tie5i no tds saimniecisk6s darbibas.

Finaniu riski

Galvenie finan5u riski, kas saistTti ar Sabiedribas finan6u instrumentiem ir , lilo/ditEtes risks un kreditrisks.

Kreditrisks

Sabiedriba ir paklauta kreditriskam saistib5 ar tE pircEju un pas0tit5ju parddiem un naudu. Sabiedriba kontrole
savu kreditrisku, past6vigi izvErtEjot klientu parEdu atmaksas vEsturi un nosakot kreditEsanas nosac-rjumus
katram klientam atseviSlli. Sabiedribai nav nozimigu kreditriska koncentr6ciju attieciba- uz kadu vienu dar-rjumu
paft neri va i lidzigam ra ksturoj umam atbilstoiu da r-rjum u paft neru gru pu.

Notikumi un apst6kli pEc pErckata gada beig6m

KopS pdrskata gada beig6m nav bijuSi notikumi, kas b0tiski ietekm6tu sabiedrTbas finansiEli stavokla
raksturojumu 201 9. gada
Liep6ja
2020.gada
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