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Bilance

AKTĪVS
Piezīme

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
2

Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamalīdzekļos
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
3

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Avansa maksājumi par krājumiem
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvs kopā

4
5

6
7
8
9

31.12.2019.

31.12.2018.

EUR

EUR

947
1 391
3 150
5 488

567
2 205
2 772

209 581
2 996
212 577
218 065

223 369
223 369
226 141

1 742
465
2 207

2 034
1 072
3 106

11 878
1 368
5 562
18 808
83 685
104 700
322 765

3 148
5 637
4 665
13 450
147 772
164 328
390 469

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 26.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

2020.gada 28.februārī
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PASĪVS
Piezīme

31.12.2019.

31.12.2018.

EUR

EUR

10

58 053

58 053

11

988

-

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

12

10 889

8 407

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

12

(59 641)

2 482

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves
a) ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

10 289

68 942

Ilgtermiņa kreditori
Kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

13

Nākamo periodu ieņēmumi

14

-

323
116 256

145 615

116 256

145 938

Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi

15

900

-

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

16

33 563

12 631

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

17

48 643

18 113

Pārējie kreditori

18

59 455

27 326

Nākamo periodu ieņēmumi

19

21 814

95 551

Uzkrātās saistības

20

31 845

21 968

196 220

175 589

Kreditori kopā

312 476

321 527

Pasīvs kopā

322 765

390 469

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 26.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

2020.gada 28.februārī
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme

Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

1
2

Bruto peļņa vai zaudējumi

2019

2018

EUR

EUR

309 843

307 887

309 843

307 887

(1 765 602)

(1 723 110)

(1 455 759)

(1 415 223)

Pārdošanas izmaksas

3

(91 607)

(69 419)

Administrācijas izmaksas

4

(333 121)

(309 958)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

6

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

1 829 543
(8 566)
(59 510)

1 799 113
(1 660)
2 853

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķināšanas

(59 641)

2 482

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(59 641)

2 482

(131)

(371)

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 26.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

2020.gada 28.februārī
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Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešās metodes)

Pamatdarbības naudas plūsma

Piezīmes

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma
korekcijas
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un
īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes

2019.

2018.

EUR

EUR

(59 510)

2 853

26 097

25 912

982

981

(32 431)

29 746

Korekcijas:
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai
samazinājums, UIN maksājumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma

(5 358)

(4 506)

899

(132)

(139 856)

(186 243)

(176 746)

(161 135)

(136)

(371)

(176 882)

(161 506)

(17 848)

(30 860)

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

-

-

(17 848)

(30 860)

130 643

209 126

-

-

130 643

209 126

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Pārskata gada neto naudas plūsma

(64 087)

16 760

Naudas atlikums pārskata gada sākumā

147 772

131 012

83 685

147 772

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada
beigās

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 26.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

2020.gada 28.februārī
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Piezīmes

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

2019.

2018.

EUR

EUR

58 053

58 053

58 053

58 053

-

-

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums

-

-

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
pieaugums/samazinājums

988

-

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

988

-

10 889

8 407

-

-

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

(59 641)

2 482

(48 752)

10 889

Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

68 942

54 617

-

-

10 289

68 942

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 26.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

2020.gada 28.februārī
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Finanšu pārskata pielikums
Vispārīga informācija
Sabiedrības nosaukums

Valsts SIA “Liepājas simfoniskais orķestris”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr., vieta un
datums

42103049403, Liepāja, 29.12.2009

Juridiskā adrese

Radio iela 8, Liepāja, LV-3401

Valdes sastāvs

Uldis Lipskis

Dalībnieki

Latvijas Republikas Kultūras ministrija 100%

Galvenie pamatdarbības veidi

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības: mākslinieku
darbība, kultūras iestāžu darbība, skaņu ierakstu producēšana,
izklaides un atpūtas darbība;

valdes loceklis

NACE 2 red. 90.0, 90.01, 90.04, 91.03, 93.2, 59.20, 68.20;
Pārskata gads

01.01.2019 – 31.12.2019

Revidents

Marija Jansone

SIA “Nexia Audit Advice”

LR Zvērināts Revidents
LZRA Sertifikāts Nr. 25

Grēcinieku iela 9-3, Rīga
Latvija, LV-1050
Reģ.Nr. 40003858822
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.134
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Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību
lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās
uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a)

pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;

b)

izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;

c)

posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
•

pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

•

ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

•

aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

d)

ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;

e)

aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;

f)

pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;

g)

norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;

h)

saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai
juridisko formu.

Pārskata periods
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo
saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses.
Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
Grāmatvedības politikas maiņa
Grāmatvedības politikas maiņa netika veikta.
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Posteņu pārklasifikācija
Tika veikta administrāciju izmaksu un pārdošanas izmaksu posteņu pārklasifikācija. Sākot ar 2018.gadu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā postenī “Pārdošanas izmaksas” tika atspoguļotas mārketinga daļas štata darbinieku darba
samaksa ar darba devēja VSAOI, kas agrāk tika uzrādītas postenī “Administrācijas izdevumi”.

Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi
tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad,
kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi
darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret
euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek
pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas
kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā neto vērtībā.

valūta

31.12.2019.

31.12.2018.

-

-

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par
gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā,
uzrādītas īstermiņa posteņos.
Darījumi ar saistītajām personām
Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi,
kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un
iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir
būtiska ietekme uz tām.
Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Radniecīgās sabiedrības
Radniecīgā sabiedrība ir uzņēmums, kuru tieši vai netieši kontrolē cits uzņēmums (mātes uzņēmums – vairāk kā 50%
no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā uzņēmumā). Mātes uzņēmums kontrolē meitas uzņēmuma finanšu un
biznesa politiku. Sabiedrība atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgā uzņēmuma pēc iegādes
datuma radušās peļņas sadali. Saņemto sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām
un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo uzņēmumu kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.
Asociētās sabiedrības
Asociētā sabiedrība ir sabiedrība, kurā citai sabiedrībai ir kapitāla līdzdalība un kuras darbības un finanšu politika
atrodas šīs citas sabiedrības būtiskā ietekmē, kas tiek nodrošināta ar ne mazāk par 20% un ne vairāk par 50% no
dalībnieku balsstiesībām.
Savas akcijas vai daļas un līdzdalība citās sabiedrībās
Sabiedrība iegūtās savas akcijas vai daļas norāda bilances postenī "Pašu akcijas vai daļas", bet iegūto līdzdalību citu
sabiedrību pamatkapitālā norāda attiecīgi bilances posteņos "Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā", "Līdzdalība
asociēto sabiedrību kapitālā" vai "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi".
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Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 213 euro. Iegādātie aktīvi zem 213 euro tiek
uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši
attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai
lietošanai.
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības".
Sākot ar 01.01.2018 stājies spēkā likums “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”. Savukārt ar 01.01.2018 nolietojuma
aprēķins pamatlīdzekļiem, kas bija rēķināts atbilstoši likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13. panta prasībām,
zaudējis spēku 01.01.2018 un turpmāk nolietojums nodokļu vajadzībām netika rēķināts.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto finanšu nolietojumu.
Nolietojumu pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas
vadības noteiktās likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:
Koncesijas
Patenti, licences un preču zīmes
Datorprogrammas u.c.

20
20
20

%
%
%

35
20
5-35

%
%
%
%

Pamatlīdzekļi
Ēkas un inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Automašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai
pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai
pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina
atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša
pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu
aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo
pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības
pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek
norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un
lietošanas vērtības.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek
kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek
atzītas pārskata perioda izdevumos.
Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas
atzīst bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana
Pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai
novērtējumu iepriekšējā gada bilancē Sabiedrība pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības
paaugstinājums būs ilgstošs. Šādas pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts,
pamatojoties uz iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz
pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva, iekļauj attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais
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pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaļā "Pašu
kapitāls".
Attīstības izmaksas
Attīstības izmaksas ir izmaksas, kuras tieši attiecināmas uz attīstības pasākumiem vai kuras var pamatoti saistīt ar šiem
pasākumiem.
Krājumi
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības nepārtrauktās inventarizācijas metodei.
Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:
-

materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc metodes "Pirmais iekšā - pirmais
ārā" (FIFO).

Krājumi uzskaitīti pēc pašizmaksas (iegādes vērtība, muitas un citi iegādes izdevumi). Krājumu atlikumi pārbaudīti gada
inventarizācijā uz 31.12.
Debitoru parādi
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu
atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek
norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir:
-

kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba
Sabiedrības tiesības piedzīt šo parādu;

-

parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka
nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par
bankrotējušu) u.tml.

Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.
Citi debitori
Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus,
kreditoru parādu debeta atlikumus.
Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo
periodu izmaksas".
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā
nākamo periodu ieņēmumi.
Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.
Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.
Rezerves
Rezerves ir daļa pārskata gada tīrās peļņas, kas novirzīta likuma un statūtu prasībām paredzētiem īpašiem mērķiem
(t.sk.zaudējumu segšanai).
Kreditoru parādi
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
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Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas
patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās
izmaksas.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes
notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu
aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka
uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma
ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie
izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek
atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.
Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav
pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata
gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu
iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata
gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms preces
vai pakalpojuma saņemšanas.
Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta
atlikumus.
Dividendes
Prasījumi un saistības par dividendēm tiek atzītas, kad rodas dalībnieku (Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja)
tiesības uz dividenžu saņemšanu, tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividendes summa, pamatojoties uz likumu “Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2016., 2017., 2018.gadam’ 22.pantu.
Pamatojoties uz Kultūras ministrijas lēmumu Nr. 2.5.-3-103 Par valsts SIA “Liepājas simfoniskais orķestris” vidēja
termiņa stratēģijas 2018.-2022.gadam apstiprināšanu 2.punktā minēto, 2017.-2021. gada gūto peļņu Sabiedrība
novirzīs plānotājam investīcijām – materiāli tehniskas bāzes uzlabošanai.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu
parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.
Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to
iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot
ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:

Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)

Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
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2)

Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār
pārdotajām precēm;

3)

Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;

4)

Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā
ir attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā,
kādā atgūstamas atzītās izmaksas.
Ieņēmumos no citiem pamatdarbības veidiem atspoguļoti pakalpojumi no uzņēmuma pamatdarbības – koncertu
pārdošanas un koncertdarbības, kas saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.pantu 1.daļu 17.punktu b)
apakšpunktu ir neapliekamie darījumi.
Ieņēmumos no citiem pamatdarbības veidiem no citu pakalpojumu pārdošanas atspoguļoti pakalpojumi, kuri ir
„Pievienotās vērtības nodokļa likums” 59.panta izpratnē apliekamais objekts, bet sakarā ar to, ka sabiedrība nav PVN
maksātājs, bez PVN, jo nav pārsniegts šī likuma 34.panta noteiktais reģistrācijas slieksnis 40 000 EUR.

Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai
saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
•

ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;

•

ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu
pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem
ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;

•

ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek
aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa
svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;

•

procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem –
saņemšanas brīdī;

•

ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu;

•

pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī (tai skaitā kompensācijas par koncertdarbību un c.).

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Sākot ar 01.01.2018. uzņēmumu ienākuma nodokli nosaka saskaņā ar “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” un
Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu
piemērošanas noteikumi”. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteikts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma
nodokļa maksāšanas režīms. Likums paredz nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā
novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir
pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto
ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar
saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām
personām u.tml. Ar nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa. Nosakot ar nodokli
apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamā objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8.
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Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
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1.

Vidējais darbinieku skaits
2019

2018

97

96

Vidējais darbinieku skaits

Pielikums Bilancei
2.

Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

Koncesijas,
Citi
patenti, licences,
nemateriālie
preču zīmes un
ieguldījumi
tamlīdzīgas tiesības

Iegādes vērtība uz 31.12.2017.
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu bilances posteni
Iegādes vērtība uz 31.12.2018.

-

4 737

4 069
4 069

-

8 574
232
8 806

Norakstītā vērtība uz 31.12.2017.
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma
korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas
izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai
pārvietošanu uz citu posteni
Norakstītā vērtība uz 31.12.2018.
Bilances vērtība uz 31.12.2017.
Bilances vērtība uz 31.12.2018.

4 002

1 050

-

5 052

168

814

982

-

-

-

4 170
503
567

1 864
3 019
2 205

-

6 034
3 522
2 772

Iegādes vērtība uz 31.12.2018.
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā
Pārvietošana uz citu bilances posteni
Iegādes vērtība uz 31.12.2019.

4 737
548
515
4 770

4 069
4 069

3 150
3 150

8 806
3 698
515
11 989

4 169

1 864

-

6 033

169

814

515

-

Norakstītā vērtība uz 31.12.2018.
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma
korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas
izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai
pārvietošanu uz citu posteni
Norakstītā vērtība uz 31.12.2019.
Bilances vērtība uz 31.12.2018.
Bilances vērtība uz 31.12.2019.

4 505
232

Nemateriālie
ieguldījumi
kopā

Avansa
maksājumi

-

-

-

3 823
567
947

2 678
2 205
1 391

-

983
3 150

515
6 501
2 772
5 488
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3. Pamatlīdzekļu kustības
pārskats
Tehnoloģiskās
iekārtas un
ierīces

Pārējie
pamatlīdzekļi un
inventārs

Iegādes vērtība uz 31.12.2017.
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

-

Pārvietots uz citu bilances posteni
Iegādes vērtība uz 31.12.2018.

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju
kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz
citu posteni, arī izslēgtā PL nolietojums

-

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018.

Kopā

-

-

323 184

30 627

-

-

30 627

242

-

-

-

-

-

-

-

353 569

-

-

104 530

25 912

-

-

25 912

242

-

-

-

-

130 200

104 530

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības
samazinājuma korekcijas

Avansa
maksājumi

323 184

353 569

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomatos
pamatlīdzekļos

130 200

-

242
-

-

242

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

218 654

-

-

218 654

Bilances vērtība uz 31.12.2018.

223 369

-

-

223 369

Iegādes vērtība uz 31.12.2018.

353 569

-

-

353 569

13 007

-

2 996

16 003

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā

-

14 971

-

-

Pārvietots uz citu bilances posteni

-

698

-

-

Iegādes vērtība uz 31.12.2019.

350 907

-

2 996

353 903

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018.

130 200

-

-

130 200

26 097

-

-

26 097

14 971

-

-

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019.

141 326

-

-

141 326

Bilances vērtība uz 31.12.2018.

223 369

-

-

223 369

Bilances vērtība uz 31.12.2019.

209 581

-

2 996

212 577

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības
samazinājuma korekcijas
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju
kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz
citu posteni

-

-

14 971
-

-

14 971

* Bilancē uz 31.12.2015. postenis “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” pārklasificēts (iekļauts) postenī “Pārējie
pamatlīdzekļi un inventārs”.

17. lpp. no 30

Valsts SIA “Liepājas simfoniskais orķestris”
reģ.Nr.42103049403
2019. gada pārskats

4.

Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli
31.12.2019.

31.12.2018.

1742

2034

1 742

2 034

31.12.2019.

31.12.2018.

411

912

54

160

465

1 072

31.12.2019.

31.12.2018.

11878

3148

t.sk. Debitora parāds tieši iekļauts izmaksās

-

-

t.sk. Neto pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

11 878

3 148

31.12.2019.

31.12.2018.

188

4500

0

300

1180

802

0

35

1 368

5 637

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)
Kopā

5.

Avansa maksājumi par precēm

Veiktie avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem
Veiktie avansa maksājumi par degvielu
Kopā

6.

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība

Kopā

7.

Citi debitori

Drošības nauda (komponistu honorāri, citi)
Drošības nauda par kasācijas sūdzību iesniegšanu
Norēķini ar debitoriem (CD uz realizāciju)
Norēķini ar norēķinu personām
Kopā

8.

Nākamo periodu izmaksas
31.12.2019.

31.12.2018.

Apdrošināšanas maksājumi

1407

1115

Nākotnes periodu izdevumi (projekta Liepājas Starptautiskais zvaigžņu
festivāls lidojuma biļetes, reklāma, nošu partitūras noma)

2649

568

Nākotnes periodu izdevumi (koncertu reklāma)

741

2651

Periodikas un licenču abonēšana

322

80

Nākotnes periodu izdevumi (darba samaksas norēķiniem ar VSAOI, citi)

443

251

5 562

4 665

Kopā

9.

Nauda

Naudas līdzekļi norēķinu kontos
Kopā

31.12.2019.

31.12.2018.

83685

147772

83 685

147 772
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10. Daļu kapitāls
Sabiedrības 2019.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 58 053 sastāv no
58 053 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

11. Rezerves
31.12.2019.

31.12.2018.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve aprēķināts

1305

0

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve samazinājums

(317)

0

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve neto vērtībā

988

0

Kopā

988

0

31.12.2019.

31.12.2018.

10889

8407

(59641)

2482

0

0

(48 752)

10 889

12. Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Aprēķinātas dividendes
Kopā

13. Ilgtermiņa kreditori
31.12.2019.

31.12.2018.

Paradi piegādātajiem (LMT nomaksas līgumi)

0

323

Kopā

0

323

14. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš

31.12.2019.

31.12.2018.

No 2 - 5 gadiem (Kultūras ministrijas mērķfinansējumi, pielietota ieņēmumu
metode 2020.-2023. gadi)

71032

68633

Pēc 5 gadiem (Kultūras ministrijas mērķfinansējumi, pielietota ieņēmumu
metode 2024.-2034. gadi un īpaši vērtīgie nepakļautie nolietojumam)

45224

76386

0

596

116 256

145 938

No 2 – 5 gadiem (dāvināto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība (1/10 daļa reizināts
gadu skaits, pielietota ieņēmumu metode)
Kopā

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības
sniedzējs
LR Kultūras ministrija

Saņemšanas
gads

Summa, EUR

2014

7 200

Saņemšanas
mērķis

Nosacījumi

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
mūzikas

Pamatlīdzekļu
mūzikas
instrumenta
iegāde un

Pārskata gadā
atmaksājamā
summa, ja nav
izpildīts kāds no
nosacījumiem
nav paredzēts
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LR Kultūras ministrija

2014

106 000

instrumenta
iegāde,
restaurācija

restaurācija

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums

Pamatlīdzekļu un
ilgtermiņa
ieguldījumu
iegāde:
mēbeles,
biroja/
sakaru
tehnika

Lielais Dzintars
nomato telpu
iekārtojums,
mēbeles,
tehnika
LR Kultūras ministrija

2015

20 000

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
trīs mūzikas
instrumentu
iegādei

LR Kultūras ministrija

2015

30 000

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
piecu mūzikas
instrumentu
iegādei

FP dāvinājumi

2010-2011

6 127

Pieci mūzikas
instrumenti
pamatdarbībai

LR Kultūras ministrija

2016-2017

25 000

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
viena mūzikas
instrumentu
iegādei

LR Kultūras ministrija

2016-2017

3 705

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums

Pamatlīdzekļu
mūzikas
instrumentu
iegāde

nav paredzēts

nav paredzēts

Pamatlīdzekļu
mūzikas
instrumentu
iegāde

nav paredzēts

Dāvinātie
mūzikas
instrumenti

nav paredzēts

Pamatlīdzekļa
mūzikas
instrumenta
iegāde

nav paredzēts

Ilgtermiņa
ieguldījumi

nav paredzēts

Lielais
dzintars
telpās

LR Kultūras ministrija

2018

5 322

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
viena mūzikas
instrumentu

Pamatlīdzekļa
mūzikas
instrumenta
iegāde

nav paredzēts
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iegādei (daļēji)
LR Kultūras ministrija

2018

20 000

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
mūzikas
instrumenta
iegādei (īpaši

Pamatlīdzekļa
mūzikas
instrumenta
iegāde

nav paredzēts

Pamatlīdzekļa
mūzikas
instrumenta
iegāde

nav paredzēts

vērtīga vijole izg.
līdz 1900.gada)

LR Kultūras ministrija

2019

11 400

Valsts budžeta
dotācija,
mērķa
finansējums
mūzikas
instrumenta
iegādei

15. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa)
31.12.2019.

31.12.2018.

No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem (projekts 2020. gada
februārī)

900

0

Kopā

900

0

31.12.2019.

31.12.2018.

33240

11995

323

636

33 563

12 631

16. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Norēķini ar piegādātājiem
Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem, t.sk. LMT nomaksas līgumi
2020.gada atlikusī daļa
Kopā

17. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

EUR

Izmaiņas
pārskata
gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

32601

+21621

10980

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

15912

+8878

7034

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

36

+36

0

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

94

-5

99

0

0

0

48 643

+30 530

18 113

31.12.2019.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Kopā

31.12.2018.
EUR

18. Pārējie kreditori

Norēķini par darba algu, autoratlīdzība
Norēķini par prasībām pret personālu

31.12.2019.

31.12.2018.

58836

27198

113

21
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Norēķini par ZTI ieturējumiem
Kopā

506

107

59 455

27 326

31.12.2019.

31.12.2018.

1000

1780

0

76000

19. Nākamo periodu ieņēmumi

No Publisks nodibinājums Valsts kultūrkapitāla fonds, 2020. gada ieņēmumi:

Projekta “Rapsodija in blue” mērķfinansējums
No Kultūras ministrijas mērķfinansējumi projektiem, 2020. gada ieņēmumi:

Latvijai 100 un citiem finansējumiem, kuriem pielietota ieņēmumu metode,
īstermiņa ieņēmumi
Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, 2020. gada ieņēmumi:

1/10 daļa, pielietota ieņēmumu metode īstermiņa ieņēmumi (dāvinātie)

611

613

PL iegādātie no Kultūras ministrijas mērķfinansējumiem īstermiņa ieņēmumi

17753

17158

Mērķfinansējuma daļa PL iegādei no Kultūras ministrijas piešķirtiem līdzekļiem

2450

0

21 814

95 551

31.12.2019.

31.12.2018.

23242

16857

Uzkrātās saistības piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem

6788

4544

Uzkrātās saistības piegādātājiem (zvērināta revidenta līguma summa ar PVN)

1815

484

0

83

31 845

21 968

31.12.2019.

31.12.2018.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

131

371

Kopā

131

371

Kopā

20. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām (tai skaitā VSAOI)

Uzkrātās saistības personālam (avansa norēķinu persona)
Kopā

21. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa
Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 28.panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski
privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas
daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 10. un 11.punktu, jautājumu par Sabiedrības
dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteiktā kārtībā saskaņot ar Finanšu ministriju un valsts kapitālsabiedrību un
valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju – Pārresoru koordinācijas centru un iesniegt izskatīšanai
Ministru kabinetā attiecīgu normatīvā akta projektu, kas paredz noteikt atšķirīgu Sabiedrības dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas 2017., 2018. gadu – 0 (nulle) procentu apmērā.
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Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam
1.

Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – koncertu pārdošanas un koncertdarbības
pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 52.pantu
1.daļu 17.punktu b) apakšpunktu tie ir neapliekamie darījumi, no kuriem atskaitītas atlaides. Ieņēmumos no
pakalpojumu pārdošanas atspoguļoti pakalpojumi, kuri ir “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 59.panta izpratnē
apliekamais objekts. Sabiedrība nav PVN maksātājs, jo nav pārsniegts likuma noteiktais reģistrācijas slieksnis 40 000
EUR, kas spēkā ar 01.01.18.
Uzņēmums veic ekonomisko darbību galvenokārt orientējoties uz pircējiem Latvijas tirgū. Galvenie sadarbības partneri
Liepājā un Kurzemes reģionā – SIA “Lielais dzintars”, Rīgā un cituviet Latvijā – Latvijas Radio, Latvijas Koncerti, Valsts
Akadēmiskais koris “Latvija”, Rundāles pils muzejs, Rīgas senās mūzikas centrs, CĒSU PILS ĢILDES FONDS, Latvijas
novadu Kurzemes reģiona pašvaldības. Populārās mūzikas jomā- Vēl augstāk, SIA, “deBusul Music”. Lietuvā - Concert
Agency of Municipality of Klaipeda City Klaipeda Concert Hall. CD ierakstos - Latviešu izdevējkompānija SKANI/
„Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kā arī ilggadīga sadarbība ar ārzemju mūzikas izdevējkompānijām Odradek
Records, Toccata Classics.
2019.

2018.

Ieņēmumi no koncertu pārdotiem biļetēm

175600

125162

Ieņēmumi no koncertdarbības realizēšanas

60481

75247

Ieņēmumi no citu pakalpojumu pārdošanas -ieraksti, noma, reklāma, CD

12485

10568

Ieņēmumi no koncertdarbības un c. koncertdarbības kompensējamiem
izdevumiem

61277

96910

309 843

307 887

Kopā

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli, pakalpojumi pamatdarbībai
Darba alga, t.sk. ārštata atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem, t.sk. VSAOI
Pamatlīdzekļu nolietojums
Nemateriālo ieguldījumu norakstītā vērtība

2019.

2018.

137311

103321

1099264

1063588

212880

213355

421

416

6386

-383

26097

25912

982

981

11486

11957

170042

136145

Iekārtu remontu izdevumi, mūzikas instrumentu uzturēšana

16486

15285

Apdrošināšanas izdevumi, telpu un pasākumu apkalpošana

12996

10741

Transporta, autobusu un avio pakalpojumi

44397

84235

Orķestra mūziķu komandējumu izdevumi

11486

44995

Mazvērtīgais inventārs un darba aizsardzības izdevumi

8431

5316

Citi saimnieciskās darbības izdevumi

6937

7246

1 765 602

1 723 110

Komunālie izdevumi
Nomas un īres maksa, tehnikas noma koncertdarbībai

Kopā
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3.

Pārdošanas izmaksas

Mārketinga daļas atalgojums

2019.

2018.

33229

32480

Mārketinga daļas Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

8587

7825

Reklāmas izdevumi, afišu baneru, dizaina un drukas izdevumi

8306

4041

Reklāmas izdevumi, radio, televīzijā, presē

20692

14249

Biļešu izplatīšana izdevumi

14220

9903

788

921

5785

2678

91 607

69 419

2019.

2018.

IT nodrošinājums, mārketinga daļas sakaru izdevumi
Citi mārketinga izdevumi, prezentācijas, foto sesijas un c.
Kopā

4.

Administrācijas izmaksas

Administrācijas, tehniskā personāla algas un māksl. vadības atalgojums

194948

182530

Kapitālsabiedrības valdes locekļa atalgojums

40437

35153

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

55645

49855

Sakaru izmaksas

6235

6731

Biroja uzturēšanas izmaksas

6828

6012

Mazvērtīgais inventārs

1196

1144

Juridiskie pakalpojumi

6062

5572

11

22

1815

968

894

806

Komandējuma izdevumi

1734

2171

Transporta, degvielas izdevumi administrācijai un vadībai

3935

6689

10367

8863

3014

3442

333 121

309 958

2019.

2018.

1615560

1609246

Valsts nodevas
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Banku pakalpojumi

Reprezentācijas izdevumi
Personāla ilgtspējas pasākumi
Kopā

5.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Kultūras ministrijas dotācija pamatdarbībai
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumi

49780

41120

126000

118148

Pašvaldības (Liepājas kultūras pārvaldes) un citi līdzfinansējumi

20000

30000

Citi līdzfinansējumi

17158

0

1045

599

1 829 543

1 799 113

Kultūras ministrijas mērķfinansējumi

Citi ieņēmumi
Kopā

24. lpp. no 30

Valsts SIA “Liepājas simfoniskais orķestris”
reģ.Nr.42103049403
2019. gada pārskats

6.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, neto
Samaksātās soda naudas, morālā kaitējuma kompensācija sask. ar tiesas
lēmumu
Bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi
Kopā

7.

2019.

2018.

40

1

8000

0

0

0

526

1659

8 566

1 660

Finanšu risku pārvaldība

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, kas izriet tieši no
tās saimnieciskās darbības. Aizņēmumi no dalībnieka, aizņēmumi no kredītiestādes un finanšu līzinga saistības
sabiedrība neizmanto.

Finanšu riski
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes, tirgus un naudas plūsmas risks.

Valūtas risks
Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības monetārajos aktīvos un saistībās ietilpst nauda, parādi piegādātājiem
un darbuzņēmējiem. Sabiedrība galvenokārt ir pakļauta ārvalstu valūtas riskam saistībā darījumiem ar DKK valūtu.

Likviditātes risks
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu,
izmantojot līdzfinansējumus no Kultūras ministrijas, VKKF, Liepājas pilsētas pašvaldības, kā arī sadarbības partneru
projektu finansējumu.

Kredītrisks
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē savu
kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam
atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam
raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

8.

Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem

Sabiedrībai nav reģistrēto ārpusbilances saistību un ieķīlātiem aktīvu, tai skaitā finanšu nomas, operatīvas nomas
līgumu un atgriezeniskās nomu līgumu. Sabiedrība pārskata gadā nav izsniegusi galvojumus un garantijas par trešo
personu.

9.

Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem

Liepājas simfoniskais orķestris, Valsts SIA un Lielais Dzintars, SIA (pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2015. gada
16.aprīļa lēmumu Nr.161) noslēdza 2015. gada 13.oktobrī, uz nākamo 12 gadu termiņu, nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr. 2-9/8/2015 par telpu grupu ar kopējo platību 917.74 m2 nomu koncertzālē “Lielais dzintars” Orķestra
pamatdarbības nodrošināšanai. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli no 2017.gada 31.
janvāra Nr. 371611/2.1.10/371611 tika veiktas izmaiņas 2016.gada norēķinu kārtībā, kā arī veikti grozījumi
nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-9/8/2015.
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10. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem
Sabiedrībai nav zināms par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski
ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu
vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē.

11. Iespējamās saistības
Sabiedrība pieci gadi bija atbildētāja tiesas prāvā, pret to iebilda orķestra darbinieks saistībā ar viņaprāt nepamatotu
atstādināšanu no darba, pieprasot arī morālu kompensāciju. Sabiedrības vadība bija pārliecināta, ka Sabiedrība nav
pārkāpusi darba likumdošanu, un bija pārliecināta, ka tā spētu tiesā sekmīgi aizstāvēt savu pozīciju. Sabiedrība
saskaņā ar 29.04.2019. noslēgto izlīgumu ar bijušo darbinieku un tiesas gala lēmumu izmaksāja atlīdzību par morālo
kaitējumu. Sabiedrība nav izveidojusi nekādus uzkrājumus šai prasībai.

12. Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi
notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.
Galvenā grāmatvede-finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja ir sagatavoja Sabiedrības 2019.gada
pārskatu.
Valde un Galvenā grāmatvede-Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja parakstījuši to
2020.gada 28.februārī.

(paraksts)

(paraksts)

Uldis Lipskis

Jūlija Abdulajeva

Valdes loceklis

Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja
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Vadības ziņojums
2020.gada 28.februārī
Sabiedrības darbība pārskata periodā
Sabiedrība ir reģistrēta LR UR Komercreģistrā 2009.g. 29.decembrī. Sabiedrības pamatdarbība ir
mākslinieku darbība, radošās, mākslinieciskās un izklaides darbības, un kultūras iestāžu darbība.
Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata periodā.
VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2019.gadā ir realizējis plānotos pasākumus, īstenojot Liepājas
Starptautisko zvaigžņu festivālu, dibinot un realizējot Vasarsvētku kamermūzikas festivālu Saldū, ņemot
dalību Cēsu Mākslas festivālā un Garīgās mūzikas festivālā Rīgā, rīkojot festivālus “Liepājas vasara” un
“Liepājas vasara Rundāles pilī”, sniedzot koncertus Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē, Saldū,
Bunkā, Rundālē, Cēsīs, Klaipēdā un Valmierā, kā arī piedaloties trijās ierakstu sesijās. Sekmīgi realizēta
sadarbība ar diriģentiem Gintaru Rinkeviču, Sezāru Alvaresu, Risto Jostu, Gilu Šohatu, Māri Sirmo,
Normundu Šnē, Andri Veismani, Māri Kupču, Gunti Kuzmu, Kasparu Ādamsonu, Andri Vecumnieku,
solistiem Gidonu Krēmeru, Georgiju Osokinu, Karlosu Pinjanu, Intaru Busuli, Mišu Maiski, Vestardu Šimku,
Ivaru Bezprozvānovu, Rihardu Mačanovski, Tuuri Dede, Marku Vaildu, Margaritu Vilsoni, Dārtu Tisenkopfu,
Evu Binderi, Mihailu Čuļpajevu, Ilzi Grēveli Skaraini, Gunti Kuzmu, Kristīni Blaumani, Ēriku Kiršfeldu, Mati
Turi, Jeronimu Miļus, Daumantu Kalniņu, Annu Gāgani, Maiju Kovaļevsku, Klaudiju Haklu, koriem VAK
Latvija, Kauņas Nacionālais koris un Ave Sol, kamerorķestri Simfonieta Rīga, džeza grupu 3HESS.
Par nozīmīgu notikumu izvērtās operas Suitu Sāga uzveduma pirmizrādes ar LV100 kultūras programmas
atbalstu. Opera pulcēja ievērojama apjoma auditoriju, uz vēsturisku notikumu fona akcentējot morāli
ētiskus jautājumus un ļaujot spoži uzmirdzēt jauniem, talantīgiem Latvijas solistiem.
Orķestris strādā labā mākslinieciskā līmenī un pilnvērtīgi realizē valsts deleģētās funkcijas. 2019.gadā LSO
ir visprecīzāk un pilnvērtīgāk apmierinājies sabiedrības pieprasījumu pēc augstvērtīgiem un tehniski labi
nodrošinātiem mākslas noteikumiem.
Uzņēmums 2019. gadā ir realizējis kopumā 69 koncertus, tai skaitā Liepājā-40, Rundāles pilī-7, Rīgā-6,
Rēzeknē-2, Cēsīs-5, Valmiera-1, Kuldīgā-1, Ventspils-1, Saldus-1, Bunkā-1, kā arī Lietuvā-2. Aktīva LSO
dalība nepieciešamo CD un fonogrammu radīšanā, 2019.gadā tiek pielīdzināta 6 koncertu ekvivalentam,
kurš iekļaujas pārskata gada koncertu kopskaitā. Jaunuzvedumu skaits – 45.
Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis
2019.gadā salīdzinot ar 2018.gadu, par 0.63%, palielinājies neto apgrozījums un sastādīja 309 843 EUR.
Pārskata gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 59 641 EUR. Uzņēmuma zaudējumi pārskata
periodā ir saistīti ar vairākiem faktoriem: augstvērtīga mākslinieciskā satura nodrošinājumam nepieciešamā
finansējuma trūkums un neprognozējamība, augstas konkurences apstākļi un popkultūras spiediens uz
repertuāru Lielajā Dzintarā, zema publikas pirktspēja.
Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Daļu skaits - 58 053 daļas ar
vienas daļas nominālvērtību viens euro. Pārskata gadā daļu iegāde vai pārdošana, atpirkšana vai iegūšana
nav notikusi. Plašāka informācija par sabiedrības darbību publiski pieejama internetā, sabiedrības mājas
lapā www.lso.lv. Sabiedrības „Liepājas simfoniskais orķestris” gada pārskats apstiprināts saskaņā ar „Gada
pārskatu un konsolidēto pārskatu likums” un X nodaļā paredzēto pielikumu, kā uzņēmuma 2019.gada
pārskata daļu, kas izskaidro finansiālo rādītāju aprēķinu pamatotību sekojošā sastāvā:
•

2019.gada 31.decembra bilance ar kopsummu 322 765EUR.

•

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar zaudējumiem 59 641 EUR apmērā.

•

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)
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Finansiālā stāvokļa analīzē iekļauj:
1) finansiālo rezultātu rādītājus;
2) atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojums tām.
Lai izvērtētu LSO finansiālo stāvokli uz bilances datumu tika aprēķināti trīs galvenie uzņēmumu
raksturojošie koeficienti: likviditātes, maksātspējas rādītāji, kā arī nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem
koeficients.
Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):
Likviditātes
koeficients

kopējais

(koeficienta
robeža 1-2).

ieteicama

Kopējās likviditātes rādītājs, jeb likviditāte, ir uzņēmuma spēja segt savas īstermiņa saistības,
izmantojot visus apgrozāmos līdzekļus. Kopējā likviditāte (rezultāts 0.53) parāda, ka uzņēmumam
nepietiek apgrozāmie līdzekļi, lai pilnībā segtu īstermiņa saistības un ir nepieciešams papildus
finansējums. Kopējās likviditātes rādītājs ir samazinājies, salīdzinoši ar 2018.gada 31.decembri
(rezultāts 0.94).
Absolūtās
koeficients

likviditātes

(koeficienta ieteicama
robeža 0.2-0.7).

Absolūtās likviditātes rādītājs (rezultāts 0.43) parāda, ka 43 % no īstermiņa saistībām uzņēmums var segt
ar pieejamiem naudas līdzekļiem īsā laika periodā. Absolūtas likviditātes rādītājs samazinājies, salīdzinoši ar
2018.gada 31.decembri. (rezultāts 0.84).

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients

Ilgtermiņa ieguldījumu segums
ar pašu kapitālu un ilgtermiņa
saistībām

(koeficienta ieteicama robeža
100%).

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām (rezultāts 0.58) parāda, ka
uzņēmums 58 % no ilgtermiņa līdzekļiem finansē ar ilgtermiņa līdzekļu avotiem, kas ir tuvu optimālam
rādītājam. Šis rādītājs nedaudz sarucis, salīdzinoši ar 2018.gada 31.12. (rezultāts 0.95).
Neto apgrozāmais kapitāls (Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības). Rezultāts -91 520 EUR, koeficienta
ieteicama robeža >0 =0. Uzņēmumam nepieciešams piesaistīt papildus finanšu resursus, lai uzlabotu
savu spēju investēt līdzekļus attīstībā, novērst konkurētspējas samazināšanos nākotnē. Šis rādītājs
pasliktinājās, salīdzinoši ar 2018.gada 31.12. (rezultāts – 11 261 EUR).
Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):
Saistību
bilancē

īpatsvars

Maksātspējas rādītājs (rezultāts 0.97) raksturo gan ilgtermiņa, gan īstermiņa stāvokli uzņēmumā un tā
finanšu riska līmeni. Saistību īpatsvars bilancē parāda kopējo saistību un aktīvu attiecību, tas parāda, ka
uz bilances datumu uzņēmums nav spējīgs savlaicīgi pildīt visas īstermiņa saistības. Maksātspējas rādītājs
pieauga, salīdzinoši ar 2018.gada 31.12. (rezultāts 0.82). Savukārt, ņemot vērā, ka ilgtermiņa saistībās ir
ilgtermiņa finansējumu nākamo periodu ieņēmumi, kas faktiski jau apmaksāti un iekļauti naudas plūsmā,
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tad finansiālās atkarības koeficients reāli sastāda 0.60. Neskatoties uz arvien pieaugošu uzņēmuma
atkarību no aizņemtā kapitāla, tomēr tas sekmīgi sedz savas īstermiņa saistības un tam nav negatīva
kreditoru vēsture.
Veicot peļņas vai zaudējumu aprēķina finansiālo posteņu analīzi, tika secināts, ka, neraugoties uz nelielu
neto apgrozījuma palielinājumu, palielinājās arī sniegto pakalpojumu iegādes un pārdošanas izmaksas, bet
uzņēmumam nav izdevies segt visus ar koncertdarbību saistītos izdevumus, kas koncertdarbības
plānošanas rezultātā palielinājušies, salīdzinot ar 2018.gadu.
Pie izdevumu posteņiem, kas būtiski palielinājās 2018.gadā, var minēt pārdošanas un pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas (pabeigta tiesvedība), kā arī administrācijas izmaksas. Pārdošanas
izmaksas, salīdzinājumā ar 2018.gadu, palielinājās par 22 188 EUR, jeb par 31.96%, bet strukturāli
palielinājās par 7% (pārdošanas izmaksas pret neto apgrozījumu, kas 2018.gadā bija 23%, 2017.gadā –
36%). Administrācijas izmaksas, salīdzinājumā ar 2018.gadu, palielinājās par 23 163 EUR, un analizējot
strukturāli pret kopējiem ieņēmumiem, palielinājās par 1% (administrācijas izmaksas pret pārējiem
saimnieciskās darbības ieņēmumiem, iekļaujot neto apgrozījumu, kas 2018.gadā bija 17%, 2017.gadā –
16%).
2019.gada finansiālo rezultātu pozitīvi ietekmēja Kultūras ministrijas mērķfinansējumi augstvērtīgu un
sabiedriski nozīmīgu (LV100, Rundāles cikls) koncertdarbības projektu daļējai izdevumu segšanai.
Īstenojot kapitālsabiedrības dibināšanas mērķi, kas ir radīt un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus
profesionālās simfoniskās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, veicināt jaunradi
latviešu simfoniskās mūzikas jomā, kā arī popularizēt simfonisko mūziku Kurzemes reģionā, Latvijā un arī
ārvalstīs 2019.gadā LSO piesaistījis 42 653 klausītājus, no tiem 26 133 ar pārdotajam biļetēm un 16 520 ar
sadarbības partneru starpniecību. Orķestris ievērojamus ienākumus guva pateicoties sadarbības partneriem
Latvijā, Lietuvā. Orķestra koncertdarbības sadalījums: akadēmiskie/simfoniskie koncerti – 32 (2018.gadā –
41), izglītojošie koncerti skolu jaunatnei – 7 (2018.gadā – 8), populārās mūzikas koncerti – 13 (2018.gadā
– 10), ka arī veica CD ieraksti – 3 (2018.gadā – 6).

Attēls Nr.1 LSO Koncertdarbības struktūra 2019.gadā

Attēls Nr.2 LSO Koncertdarbības rādītāji 2019.gadā
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Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes
Liepājas simfoniskā orķestra darbība attīstās sadarbības projektu virzienā, iesaistoties gan akadēmiskās,
gan džeza un popmūzikas žanru kopprojektos ar ievērojamiem tirgus spēlētājiem – kvalitātes līderiem kā
no publiskā, tā privātā sektora, kā arī reprezentējot Latvijas kultūru koncertos ārzemēs.
Sabiedrības nākotnes izredzes nosaka daudzu faktoru komplekss: kvalitatīva darbaspēka pieejamība,
finansējuma pieejamība, demogrāfiskā situācija Liepājā, Kurzemē un visā valstī, pašvaldību iesaiste
koncertu līdzfinansēšanā, konkurences pieaugums, sponsorēšanas tradīcijas un tendences, kopējā
ekonomiskā situācija valstī, kā arī potenciālajos ārvalstu tirgos. 2020.gadā tiks veikts pētījums, lai precizētu
sabiedrības nākotnes scenārijus un attīstības virzienus.
Pasākumi attīstības jomā
Būtiski uzlaboti darba apstākļi un darba aprīkojuma kvalitāte, turpinās darbības juridiskās bāzes
pilnveidošana. Darbu ar orķestri veic starptautiska līmeņa orķestra galvenais diriģents Gintars Rinkevičs,
kurš tika piesaistīts ar mērķi paaugstināt orķestra māksliniecisko kvalitāti un starptautisko atpazīstamību.
Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski
Sabiedrībai 2020.gadā ir jāstrādā pie neto apgrozījuma palielināšanas un izmaksu optimizācijas. Lai
nodrošinātu augstvērtīgas profesionālās mūzikas mākslas pieejamību Kurzemes un citos Latvijas reģionos,
būtu nepieciešams stabils un prognozējams finansējums koncertdarbības satura (viesmākslinieku un
loģistikas izmaksas) nodrošināšanai. Bez šāda finansējuma esamības orķestra darbība svārstās starp diviem
riskiem – maz atraktīva repertuāra, no vienas puses, un negatīvas darbības rezultāta, no otras puses.
Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi notikumi, kuru dēļ šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā
finanšu pārskatā.
Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana
2019.gada zaudējumi Sabiedrība plāno nosegt 2020.gadā veicot mākslinieciski augstvērtīgu
koncertdarbību, kā arī optimizējot pārējo saimniecisko darbību, saskaņā ar LSO apstiprināto vidējā
darbības termiņa stratēģiju 2018.-2022.gadam.

(paraksts)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Gada pārskata finansiālo rādītāju analīzi
sagatavoja:

(paraksts)
Jūlija Abdulajeva
Galvenā grāmatvedeFinanšu un grāmatvedības
struktūrvienības vadītāja

30. lpp. no 30

