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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Juridiskā adrese

Valsts SIA Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris (līdz 2004. gada
5. novembrim BO VSIA Latvijas
Nacionālais simfoniskais orķestris)
Amatu iela 6, Rīga, LV-1664

Izpildinstitūcijas darbības vieta

Amatu iela 6, Rīga, LV-1664

Reģistrācijas numurs
komercreģistrā
Reģistrācijas datums

40003373615

Kapitālsabiedrības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrības darbības veidi

Mākslinieku darbība NACE kods 9001,
kultūras iestāžu darbība NACE kods
9004, vēsturisku objektu un līdzīgu
apmeklējuma vietu darbība NACE kods
9103, Lielās ģildes telpu īre un citi

Pārskata periods

01.01.2020.–31.12.2020.

Valde

Indra Lūkina – valdes locekle

Pārskatu sagatavoja

Rita Kalnpure – finanšu direktore

Dalībnieks

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
reģ. Nr. 90000042963, adrese
K. Valdemāra iela 11a, Rīga

Revidenti

SIA ARevīzija, zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 122
Zvērināts revidents
Māris Bergmanis
Sertifikāta Nr. 67

Sabiedrības nosaukums

1998. gada 6. janvāris – Uzņēmumu
Reģistrā, Komercreģistrā – 2004. gada
5. novembris
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Vadības ziņojums
Valsts SIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” saskaņā ar likuma “Par valsts
un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 24. panta pirmo daļu un
Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25. panta pirmo daļu tika reģistrēta LR
Komercreģistrā 2004. gada 5. novembrī.
Darbības pamatveidi:
Atskaņotājmāksla, koncertzāles “Lielā ģilde” apsaimniekošana.
Kapitāli
Uzņēmuma pamatkapitālu EUR 52 845 ieguldījusi valsts Kultūras ministrijas personā,
uzņēmumā ir 100% valsts kapitāls. Pašu kapitāla kopējā vērtība 2020. gada 31.
decembrī ir EUR 168 309
Koncertdarbība
2020. gadā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) uzstājās 51 koncertā
(2017. gadā 82 koncerti; 2018. gadā 80 koncerti; 2019. gadā 54 koncerti).
2020. gadā vidējā biļetes cena LNSO koncertos bija EUR 16,96.
2020. gadā Latvijā un ārvalstīs kopumā biļešu un koncertu ieņēmumi sastāda EUR 184
287 (2019. gadā EUR 463 247).
LNSO koncertus Latvijā ir apmeklējuši 32 078 klausītāji, no tiem 8096 klātienes
apmeklējumi un 23 982 digitāli translēto koncertu skatījumi.
Pārskata periods, 2020. gads, LNSO darbībā bijis neordinārs sakarā ar Covid -19 vīrusa
izraisīto vispasaules pandēmiju un attiecīgajiem ierobežojumiem, tai skaitā piecus
mēnešus Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli. Šie faktori būtiski ietekmēja LNSO
maksliniecisko un ekonomisko darbību. Attiecīgi ir samazinājies sarīkoto koncertu
skaits, kā arī biļešu ieņēmumu un citu pašu ieņēmumu rādītājs. Taču organizācija savu
pamatdarbību arī ārkārtas situācijas apstākļos nav pārtraukusi, ir atrastas pilnīgi jaunas
mākslinieciskās darbības formas, rīkojot koncertus digitālā vidē – video un audio
formātā. Līdz ar to ir krasi mainījies arī piesaistīto klausītāju skaits – klātienē koncertus
apmeklējuši 8096 cilvēki, bet digitālā vidē bijuši 23 982 pieslēgumi.
Pārskata periodā LNSO turpinājis aktīvu darbību, sagatavojot izglītojošos projektus,
kas nonākuši skolās ar projekta “Skolas soma” starpniecību.
2020. gada periodā, kad bija atļauta koncertdarbība klātienē, LNSO pildījis savus
stratēģisko uzdevumu un sniedzis koncertus ārpus Rīgas reģionālajās koncertzālēs –
Rēzeknē, Cēsīs, kā arī pirmo reizi veiksmīgi sarīkoja vasaras festivālu “Vasarnīca”
jaunajā Ventspils koncertzālē “Latvija”.
Svarīga bijusi sadarbība ar citām Latvijas koncertorganizācijām – Valsts Akadēmisko
kori “Latvija”, VSIA “Latvijas Koncerti”, mākslas festivālu “Cēsis 2020”. Ļoti laba
sadarbība bijusi ar Latvijas Radio, kuri veikuši LNSO koncertu ierakstus un tiešraides,
kas īpaši svarīgu nozīmi ieguva laikā, kad koncertus nebija iespējams rīkot ar publiku
klātienē.
Nākotnes izredzes un attīstības perspektīva
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radīto seku negatīvo ekonomisko ietekmi, LNSO
uzskata, ka veiksmīga turpmākā darbība ir iespējama, tikai saņemot valsts finansiālu
atbalstu. 2020. gada rezultāti liecina, kam pateicoties šādam finanšu atbalsta
mehānismam, ir izdevies noslēgt gadu ar pozitīvu bilanci, neskatoties uz to, ka aktīva
darbība bija iespējama tikai septiņos no 12 gada mēnešiem.
Finanšu analīze
2020. gadā finanses veidoja:
- valsts budžeta finansējums EUR 2 457 067
- valsts KKF projektu konkursu finansējums EUR 47 475;
- pašu ieņēmumi EUR 237 327.
Pārskata gadā uzņēmums veiksmīgi kārtojis saistības ar piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem, pateicoties papildus finansējumaam EUR 172 628,00 apmērā, kas tika
piešķirts, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari
un stabilizētu finanšu situāciju, konkrēti – atlīdzību izdevumu segšanai. Līdz ar to
pamatdotācijas daļa
EUR 172 628.00 tika novirzīta LNSO pamatdarbības
nodrošināšanai – koncertdarbībai, kā arī ēkas ekspluatācijas un tehniskajiem
izdevumiem. EUR 135 800 tika izlietoti 2020. gadā un EUR 137 450 novirzīti 2021.
gadam.
Likviditātes un maksātspējas rādītāji
Rādītājs
2020. gads
Kopējā likviditāte
0.82
Absolūtā likviditāte
0.78
Saistību attiecība pret pašu
5.39
kapitālu
Peļņa pirms procentu
54 980
maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas
atskaitījumiem (EBITDA),
EUR
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %

8.6

2019. gads
0.72
0.66
4,68

Izmaiņas +/+0.10
+0.12
+0.71

59 115

-4 135

9.7

-1.1

Pēc likviditātes kopējā koeficienta var secināt, ka uzņēmums ar apgrozāmajiem
līdzekļiem ir daļēji spējīgs segt savas īstermiņa saistības. Uzņēmuma likviditātes
rādītājs ir nedaudz palielinājies, salīdzinot 2020. gadu ar 2019. gadu.
Absolūtās likviditātes koeficients norāda uz to, ka ar naudas līdzekļiem uzņēmums spēj
nosegt 78% no īstermiņa saistībām. Salīdzinot 2020. gadu ar 2019. gadu, šis rādītājs arī
ir palielinājies, bet joprojām ir teorētiskās normas robežās.
Saistību attiecība pret pašu kapitālu jeb finansiālā līdzsvara koeficients ir salīdzinoši
augsts, kas norāda, ka uzņēmuma darbība balstās uz finansējuma līdzekļiem.
Kopumā likviditātes rādītāji un saistību attiecība pret pašu kapitālu norāda uz to, ka
uzņēmums ir atkarīgs no Kultūras ministrijas piešķirtās dotācijas.
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
2020. gadā EBITDA ir samazinājies par 6.99% līdz nepilniem 55 tūkst. EUR, salīdzinot
ar 2019. gadu, kas skaidrojams ar Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju valstī un tā dēļ
nenotikušajiem kultūras pasākumiem. Tāpat 2020. gadā ROE ir krities par 1.1
procentpunktu līdz 8.6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Finanšu riska vadība
2020. gadā augstu finanšu risku radīja Covid-19 pandēmijas ietekme. Sakarā ar
darbības daļēju apturēšanu krasi samazinājās pašu ieņēmumi, kas normālā situācijā
sastāda būtisku daļu no organizācijas sabalansētā budžeta. Finanšu situāciju izdevās
sabalansēt, pateicoties Kultūras ministrijas pieškirtajam finansiālajam atbalstam.
Balstoties uz 2020. gada pieredzi, arī 2021. gadā KM strādā pie atbalsta mehānisma
izveidošanas. LNSO pēc izveidotajiem kritērijiem ir iesniedzis pieprasījumu finanšu
piešķīrumam 2021. gadā koncertdarbības nodrošināšanai apstākļos, kad nav
prognozējams, kādi būs ierobežojumi skatītāju skaitam koncertzālēs. Neprognozējams
ir arī telpu nomas ieņēmumu apjoms sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.
Līdz ar to finanšu riski 2021. gadam ir apzināti, izanalizēti un prognozējami, un
sadarbībā ar kapitāldaļu turētāju KM tos ir iespējams ierobežot.
Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā
LNSO mājvieta, koncertzāle “Lielā ģilde”, ko apsaimnieko Valsts A/S “Valsts
nekustamie īpašumi”, joprojām ir galvenā akustiskā koncertzāle Rīgā, bez kuras nav
iespējama LNSO darbība. Savu finansiālo iespēju robežās un pateicoties Kultūras
ministrijas atsevišķiem papildu finanšu piešķīrumiem, pēdējos gados ir veikti nelieli
remontdarbi, kā arī nedaudz atjaunots koncertzāles tehniskais aprīkojums. Tomēr
kopumā ēkas tehniskais stāvoklis un tehniskais nodrošinājums vairākos aspektos ir
kritisks. Pārskata periodā ir turpināti sagatavošanas darbi, lai, izmantojot piešķirto
Eiropas struktūrfondu finansējumu, Lielajā ģildē veiktu būtisku tehnisku remontu,
sākot no 2022. gada. Procesa virzību nodrošina VNĪ, LNSO aktīvi līdzdarbojas savas
kompetences ietvaros. Līdz ar to laika periodā no 2022. gada līdz 2024. gadam LNSO
atstās Lielās ģildes telpas un remonta laikā pārcelsies uz pagaidu mājvietu. Orķestra
darbības finansiālais pamats ir Kultūras ministrijas dotācija, biļešu ieņēmumi un telpu
nomas ieņēmumi, kuri remonta laikā nebūs iespējami.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada
pārskatu, valstī turpinās ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību no
01.01.2021.–06.04.2021. Ārkārtas situācijas regulējumi būtiski skar arī mūsu
uzņēmumu, jo ir aizliegta cilvēku pulcēšanās, visa veida kultūras pasākumi un līdz ar
to nav iespējama Lielās ģildes telpu iznomāšana. Šie ierobežojumi būtiski ietekmēs
2021. gada rezultātus un uzņēmuma finansiālo stāvokli, ietekmes mērogs būs atkarīgs
no ierobežojumu perioda ilguma. Paredzama arī būtiska ietekme uz spēju realizēt 2021.
gadā ieplānotos starptautiskos sadarbības projektus, piemēram, orķestra plānoto
viesturneju jūlija mēnesī Francijā, sadarbības projektus ar Lietuvu un Igauniju.
2021. gada pimajos sešos mēnešos tiek plānota koncertdarbība un tehniskā
nodrošinājuma un ēku ekspluatācijas izdevumi, izejot no 2020. gada pārvirzītās
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
pamatdotācijas EUR 137 450 un atgrieztās koncertu biļešu naudas EUR 19 798
finansējuma.
Valde rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa
izraisītās krīzes ietekmi uz sabiedrības darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās
pieņēmums ir pilnībā piemērojams.
Darbības turpināšana
Pārskata gadu LNSO ir noslēdzis ar peļņu 14 505 EUR. Kaut arī pārskata gada beigās
LNSO īstermiņa saistības pārsniedz tās īstermiņa aktīvus par 116 978 EUR, Sabiedrība
noteiktajos termiņos un summās spēj norēķināties ar darbiniekiem, piegādātājiem un
nodokļu administrāciju par kārtējiem nodokļu maksājumiem.
Priekšlikumi par peļņas izlietojumu
Valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt LNSO rīcībā, to novirzot ieprēkšo gadu
zaudējumu segšanai. Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, uzskatām par prioritāri
nepieciešamu stiprināt uzņēmuma finanšu stabilitāti. Līdz ar to ierosinām neveikt
plānotās investīcijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, kā tas ir bijis plānots
atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2018.–2022. gadam.
Valdes locekle

Indra Lūkina

2021. gada 21. aprīlis
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

BILANCE
2020. gada 31.decembrī
(EUR)
Bilances posteņi

Piez.

31.12.2020. 31.12.2019.

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Nemateriālie ieguldījumi
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas
2.Citi nemateriālie ieguldījumi
Kopā nemateriālie ieguldījumi
II Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Kopā pamatlīdzekļi
II Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
1. Citi ilgtermiņa debitori
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I. Krājumi
1. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
2. Avansa maksājumi par krājumiem

1

1 054
7 929
8 983

1 541
7 929
9 470

2

505 348
505 348

511 558
511 558

3

28 926
28 926
543 257

33 884
33 884
554 912

4
5

6 311
418

4 774
514

6 729

5 288

1 975
92
17 609
19 676
506 386
532 791

6 827
197
15 268
22 292
290 413
317 993

1 076 048

872 905

Kopā krājumi
II Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
2. Citi debitori
3. Nākamo periodu izmaksas

6
7
8

Kopā debitori
IV Nauda

9

Kopā apgrozāmie līdzekļi
Aktīvs kopā

Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
BILANCE
2020. gada 31.decembrī
(EUR)
Bilances posteņi
PASĪVS
I PAŠU KAPITĀLS
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
3. Rezerves
d) pārējās rezerves.
Rezerves kopā
4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi;
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Nesegtie zaudējumi kopā
Kopā pašu kapitāls
III KREDITORI
1. Ilgtermiņa kreditori
1. Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā ilgtermiņa kreditori
2.Īstermiņa kreditori
1. No pircējiem saņemtie avansi
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
4. Pārējie kreditori
5. Nākamo periodu ieņēmumi
6. Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
Pasīvs kopā

Piez.

31.12.2020.

31.12.2019.

52 845
116 576

52 845
116 576

1
1

1
1

12

(15 618)
14 505
(1 113)
168 309

(30 482)
14 864
(15 618)
153 804

13

257 970
257 970

276 927
276 927

14
15
16
17
18
19

40 500
15 486
76 852
97 307
302 717
116 907
649 769
907 739

34 433
43 604
76 934
81 375
99 255
106 573
442 174
719 101

1 076 048

872 905

10
11

Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2020. gadu
(EUR)
(Vertikālā formā klasificēts pēc izdevumu veidiem)

Posteņi

Piez.

1. Neto apgrozījums
2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

1
2

3. Materiālu izmaksas:
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
b) pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi)
4. Personāla izmaksas:
a) atlīdzība par darbu
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas
c) citas personālās izmaksas
5. Vērtības samazinājuma korekcijas:
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības
samazinājuma korekcijas
b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana

3

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
7. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķināšanas
8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

6

4

5

2020.
2019.
gads
gads
237 327
638 932
2 506 048 2 174 021
278 119
344 592
50 386
66 996
227 733
277 596
2 294 245 2 269 895
1 860 657 1 876 183
410 564
372 962
23 024
20 750
40 327
44 516
40 327

44 251
265

116 031

139 086

14 653
148
14 505

14 864
0
14 864

Pielikums no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Finanšu pārskata pielikums
I. Grāmatvedības politika
1. Vispārīgie principi
Gada 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”.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu veidiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas
metodes nav mainītas.
Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem:
1) pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata
gadā;
3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b) 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;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un
nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts
ar peļņu vai zaudējumiem.
4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un
izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas
datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
6) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci,
7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai
lēmumu pieņemšanu;
8) sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot
vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.
2. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdoto pakalpojumu: koncertdarbības, biļešu,
abonementu ieņēmumi; telpu nomas ieņēmumi; mūzikas instrumentu iznomāšanas
ieņēmumi un reklāmas ieņēmumi. Pārējie ieņēmumi ir Kultūras ministrijas dotācija,
Valsts Kultūrkapitāla fonda dotācija, Rīgas domes dotācija un citi finansējumi, kas
attiecas uz pārskata gadu.
3.Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, to novērtējums
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, kura
tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu, izņemot stīgu mūzikas
instrumentus, kurus uzrāda pārvērtētā vērtībā. Stīgu mūzikas instrumentu pārvērtēšana
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notiek regulāri, ne retāk kā reizi piecos gados. Pēdējā pārvērtēšana veikta 2017.gadā.
Ja patiesā vērtība izmainās būtiski, tad pārvērtēšana tiek veikta ātrāk kā piecos gados.
Ja pamatlīdzekļu bilances vērtību pārvērtēšanas dēļ palielina, šādas pārvērtēšanas dēļ
radušos vērtības pieaugumu iegrāmato pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve”.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu un nemateriālie
aktīvu lietderīgās izmantošanas laika periodā, kuru nosaka sabiedrības valde:
Nemateriālie ieguldījumi

% gadā

Datorprogrammas

33,3%

Pamatlīdzekļi

% gadā

Mūzikas instrumenti

5;10;12,5;20;25;50

Printeri, datori, kopētāji, televizori

25;33.34;50

Ēkas uzturēšanas inventārs,
mēbeles un pārējās iekārtas

aprīkojums, 5;10;14.30;20;25;34;50

Nemateriālo ieguldījumu sastāvā iekļautās fonogrammas ir unikālas un netiek pakļautas
amortizācijai.
Mūzikas instrumentiem, kuri ar laiku nezaudē savu vērtību, nolietojumu neaprēķina.
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas
vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp
pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un
ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un
iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Ilgtermiņā
lietojamais mazvērtīgais inventārs tiek uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā.
4. Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē ir uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot
speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Šaubīgo debitoru parādu apjomu
nosaka, veicot katra debitora termiņanalīzi un izmantojot citu atbilstošu informāciju par
parāda atgūstamību.
5. Krājumi
Izejvielu un materiālu atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Krājumu atlikumu
vērtības aprēķināšanai (CD diski un LNSO gada grāmata) izmantota vidējās svērtās
vērtības metode. Novecojušu, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības
samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksās.
6. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā –
euro (EUR).
Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek konvertēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā
valūtas kursa darījuma dienā. Bilances datumā ārvalstu valūtā esošie monetārie aktīvi
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un saistības tiek pārvērtēti pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa, kas ir
spēkā gada pēdējās dienas beigās.
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti
attiecīgā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
7. Nauda
Nauda sastāv no naudas kasē un tekošo banku kontu atlikumiem.
8. Subsīdijas, dotācijas, ziedojumi un dāvinājumi
Katru gadu pēc līguma “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu” Kultūras ministrija
piešķir finansējumu konkrētam gadam kultūras funkciju veikšanai. Pēc atsevišķiem
pieprasījumiem, konkrētu projektu realizēšanai, tiek piešķirti finansējumi no Rīgas
domes Kultūras departamenta un Valsts kultūrkapitāla fonda.
9. Nākamo periodu ieņēmumi
Pamatlīdzekļu iegādei saņemtie līdzekļi ir uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi,
kurus pakāpeniski ietver pārskata perioda ieņēmumos, pamatojoties uz iegādāto
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku. Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā tiek
atspoguļoti biļešu un koncertdarbības ieņēmumi, kas tiks izmantoti nākamajā finanšu
gadā, kā arī dotāciju daļa, kas attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem.
10. Uzkrātās saistības
Postenī uzrādīti finanšu pārskata revīzijas izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, bet
rēķins saņemts nākamajā gadā.
11. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteiktas, reizinot katra
darbinieka pārskata gada beigās uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma dienas ar vidējo
atalgojumu pārskata gadā.
11. Uzkrātās saistības prēmijām
Uzkrātās saistības prēmijām tiek noteiktas, ja ar rīkojumu nākamajā gadā (janvāris,
februāris, marts), tiek veikta prēmijas izmksa par iepriekšēja gada rezultātiem.
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II. Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
Piezīme Nr. 1
Neto apgrozījums
b) no citiem darbības veidiem
Darbības veidi
Mūzikas instrumentu noma
Telpu noma
Koncertu ieņēmumi
t. sk.:no koncertu biļetēm un abonementiem
CD un grāmatas realizācijas ieņēmumi
Dažādi ieņēmumi
Kopā:

2020. gads
(EUR)
2 873
32 807
184 287
128 070
66
17 294
237 327

2019. gads
(EUR)
13 399
131 561
463 247
309 710
999
29 726
638 932

Piezīme Nr. 2
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Izmaksu veids

2020.gads
(EUR)
2 192 042

2019.gads
(EUR)
1 989 394

Kultūrkapitāla fonda dotācija
Kultūras Ministrijas dotācija mūzikas instrumentiem

47 475
35 179

22 860
36 898

KM citas projektu dotācijas

229 846

124 724

1 506
2 506 048

7
138
2 174 021

Pamatbudžeta dotācija

Saņemtās soda naudas
Citi ieņēmumi
Kopā:

Piezīme Nr. 3
Materiālu izmaksas – pamatdarbības nodrošināšanas izmaksas
Izmaksu veids
Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, tajā
skaitā
elektroenerģija
siltumapgāde
ūdens un kanalizācija
materiāli reklāmai un citiem ar koncertdarbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi, mūzikas
instrumentu aksesuāri
CD un grāmatas materiālās izmaksas
Pārējās ārējās izmaksas (pakalpojumi), tai
skaitā
Biļešu, afišu, reklāmas pakalpojumi citi koncertu
organizācijas pakalpojumi
Citi pakalpojumi: nošu īre, mūzikas instrumentu
noma, maksa par autortiesībām
Telpu īre (mēģinājumu, biroja)
Kopā:

2020. gads
(EUR)
50 386

2019. gads
(EUR)
66 996

25 421
15 470
1 010
7 579

28 687
18 907
1 412
17 599

906
227 733

391
277 596

48 740

76 093

166 607

195 192

12 386
278 333

6 311
344 592
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Piezīme Nr. 4
Personāla izmaksas
Izmaksu veids
Atlīdzība par darbu, tajā skaitā
orķestra māksliniekiem
administrācijai
tehniskiem darbiniekiem
izmaksas atvaļinājumu rezervei un prēmijām
honorāri viesmāksliniekiem
finansēta no Valsts Kultūrkapitāla fonda un
citām projektu dotācijām
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
atvaļinājumu un prēmiju rezervei
Citas personālās izmaksas, tai skaitā
citas izmaksas personālam ( pabalsti, dāvanas)
uzņēmējdarbības riska nodeva
komandējumu izmaksas darbiniekiem
pārējās komandējumu izmaksas
Kopā:

2020. gads
(EUR)
1 860 657
1 291 547
234 545
125 170
16 899
169 996
22 500

2019. gads
(EUR)
1 876 183
1 114 579
221 400
151 922
10 324
351 700
26 258

406 592
3 972

370 475
2 487

23 024
15 254
590
6 951
229
2 294 245

20 750
2 219
590
11 714
6 227
2 269 895

2020.gads
(EUR)
37 868
487

2019.gads
(EUR)
43 741
510

Piezīme Nr. 5
Vērtības samazinājuma korekcijas
Izmaksu veids
Pamatlīdzekļu nolietojums
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
Norakstīts mazvērtīgais inventārs
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Kopā:

259
1 972

6

40 327

44 516

Piezīme Nr. 6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Izmaksu veids

2020.gads
(EUR)
9 310

2019.gads
(EUR)
7 303

Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (pakalpojumi)
Sakaru izdevumi (telefons, pasts, internets)

28 766
5 253

49 267
5 420

Biroja izdevumi (materiāli)

2 674

4 336

Biroja izdevumi (pakalpojumi)

10 937

4 137

Apdrošināšanas izdevumi
Juridiskie pakalpojumi

26 487
1 328

29 848
1 525

Gada pārskata revīzijas pakalpojumi

2 500

2 500

336

318

Telpu uzturēšanas un remonta izdevumi (materiāli)

Naudas apgrozījuma papildus izdevumi
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Neatskaitāmais priekšnodoklis, kas tika aprēķināts
saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo un
neapliekamo darījumu proporciju
Reprezentācijas izdevumi

23 974

29 074

3 785

4 720

Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas

15

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Soda nauda
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi
Kopā:

1

2

90
590
116 031

621
139 086

III. Skaidrojumi bilances posteņiem
Ilgtermiņa ieguldījumi
Piezīme Nr. 1
Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

Sākotnējā vērtība
31.12.2019.
Iegādāts.
Pārklasificēts (+/-)
Likvidēts.
31.12.2020.
Uzkrātā amortizācija un
vērtības samazinājums
31.12.2019.
Aprēķināts.
Izslēgts.
31.12.2020.
Bilances vērtība 31.12.2019.
Bilances vērtība 31.12.2020.

Datorprogrammas
(EUR)

Citi
nemateriālie
ieguldījumi –
fonogrammas
(EUR)

Nemateriālie
ieguldījumi
kopā
(EUR)

10 211

7 929

18 140

10 211

7 929

18 140

8 670
467

8 670

9 157
1 541
1 054

9 157
9 470
8 983

7 929
7 929
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Piezīme Nr. 2
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Sākotnējā vērtība
31.12.2019.
Iegādāts
Pārvērtēts (+/-)
Likvidēts
31.12.2020.
Uzkrātais nolietojums
31.12.2019.
Aprēķināts
Izslēgts
31.12.2020.
Bilances vērtība 31.12.2019.
Bilances vērtība 31.12.2020.

Inventārs
(EUR)

Pārējie
pamatlīdzekļi
(EUR)

Kopā
(EUR)

8 686
9 438

1 098 221
22 220

1 106 907
31 658

18 124

14 229
1 106 212

14 229
1 124 336

8 686
18 124

595 349
37 868
14 229
618 988
502 872
487 224

595 349
37 868
14 229
618 988
511 558
505 348

Vairāki pamatlīdzekļi, kas tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma izmaksās, joprojām tiek
izmantoti Sabiedrības pamatdarbībā. Kopējā šādu pamatlīdzekļu iegādes vērtība pārskata gada
beigās bija EUR 355 203 (iepriekšējā gada beigās EUR 372 768).

Piezīme Nr. 3
Citi ilgtermiņa debitori
Nākamo periodu izmaksas - elektroinstalāciju nomaiņa
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
28 926
28 926

31.12.2019.
(EUR)
33 884
33 884

Postenī uzrāda elektroinstalāciju nomaiņas izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem gadiem un
peļņas vai zaudējumu aprēķina izmaksās tiks iekļautas 2-10 gadu laikā pēc bilances datuma.

Piezīme Nr. 4
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Kompaktdiski (pašizmaksā)
LNSO gada grāmata (pašizmaksā)
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
4 155
2 156
6 311

31.12.2019.
(EUR)
3 096
1 678
4 774

Piezīme Nr. 5
Avansa maksājumi par krājumiem
Samaksāts avanss
Degvielas karte (Circle K Latvia, SIA)
Preces gaismas, skaņas nodrošināšanai (Thomann GmbH)

31.12.2020.
(EUR)
55

31.12.2019.
(EUR)
55
459
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Dalības maksa seminārā (UNTITLED SIA)
Bilances vērtība:

363
418

514

31.12.2020.
(EUR)
5 991
(4 016)
1 975

31.12.2019.
(EUR)
8 878
(2 051)
6 827

Piezīme Nr. 6
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Bilances vērtība:

Piezīme Nr. 7
Citi debitori
Avanss norēķinu personai
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
92
92

31.12.2019.
(EUR)
197
197

Piezīme Nr. 8
Nākamo periodu izmaksas
Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.
31.12.2020.
31.12.2019.
(EUR)
(EUR)
Abonēšanas izmaksas
651
470
Reklāmas izmaksas
2 103
Nošu īres un iesiešanas izmaksas
Veselības apdrošināšanas izmaksa
Koncerta izdevumi 2020
Elektroinstalāciju nomaiņas izmaksas
Mūzikas instrumentu apdrošināšana
Bilances vērtība:

70
10 372
210
4 959
1 347
17 609

1 862
4 190
1 684
4 959
15 268

Piezīme Nr. 9
Nauda
Bankas konti, kase
Norēķinu kontos Valsts kasē
A/S „Citadele” ( debetkarte)
Nauda kasē
Bilances vērtība:

31.12.2020.
EUR
505 949
389
48
506 386

31.12.2019.
EUR
290 216
169
28
290 413

PASĪVS
Piezīme Nr. 10
Pamatkapitāls.
Sabiedrības pamatkapitāls 2020.gada 31.decembrī sadalīts 52 845 (piecdesmit divi
tūkstoši astoņi simti četrdesmit piecās) daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība
ir 1 (viens) euro.
Valsts kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija.
Piezīme Nr. 11
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Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.
Pamatlīdzekļu
postenis

Pārvērtēšanas
rezerve
31.12.2020,
EUR

Pārvērtēšanas
rezerve
31.12.2019,
EUR

Pārvērtēto
pamatlīdzekļu
bilances vērtība
31.12.2020,
EUR

Pārvērtēto
pamatlīdzekļu bilances
vērtība 31.12.2020,
EUR, ja pārvērtēšana
nebūtu veikta

116 576

116 576

116 576

16 624

Pārējie
pamatlīdzekļi
–
stīgu
mūzikas
instrumenti

Pārvērtēšanas rezerve veidojusies, iepriekšējos gados un 2017. gadā pārvērtējot
mūzikas instrumentus (stīgu), kuri netiek pakļauti amortizācijai.
Piezīme Nr. 12
Nesegtie zaudējumi
2017.gada zaudējumus segt ar turpmāko gadu peļņu.
Ilgtermiņa kreditori
Piezīme Nr. 13
Nākamo periodu ieņēmumi – ilgtermiņa daļa
KM dotācija mūzikas instrumentu iegādei
KM saņemtā dotācija PL iegādei
Pārskata periodā pārklasificētā dotācijas daļa uz
īstermiņa posteni
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
276 927

31.12.2019.
(EUR)
299 263

16 222
(35 179)

14 563
(36 899)

257 970

276 927

Īstermiņa kreditori
Piezīme Nr. 14
No pircējiem saņemtie avansi
Biļešu paradīze, SIA – avanss par biļetēm 2020.gadā
Avanss par 2021.gada koncertu
Avanss par 2020.gada telpu nomu
Ziedojums fagotam
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
11 290
18 587
2 623
8 000
40 500

31.12.2019.
(EUR)
33 852
581

34 433

Piezīme Nr. 15
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi par precēm un pakalpojumiem (komunālie maksājumi), par kuriem apmaksa
veikta 2021. gada janvārī –martā.
Piezīme Nr. 16
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
31.12.2020.
(EUR)

31.12.2019.
(EUR)
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Norēķini par sociālās apdrošināšanas iemaksām
Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Norēķini par pievienotās vērtības nodokli
Norēķini par riska nodevu
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Bilances vērtība:

49 685
25 351
1 621
47
148
76 852

44 802
22 416
9 664
52

31.12.2020.
(EUR)
97 307

31.12.2019.
(EUR)
81 375

97 307

81 375

76 934

Piezīme Nr. 17
Pārējie kreditori
Norēķini par decembri mēnesi aprēķinātiem, bet neizmaksātiem
honorāriem, darba algu un darba samaksas ieturējumiem
Bilances vērtība:

Piezīme Nr. 18
Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa
Kultūras ministrijas dotācija mūzikas instrumentu
iegādei – pārskata periodā atzīstamie ieņēmumi
Kultūrkapitāla fonda mērķdotācija 2020.gadam
Kultūras ministrijas mērķdotācija 2020.gadam
Kultūras ninistrijas pamatdotācija, kas pārceļas uz
2021.gadu
Bilances vērtība:

31.12.2020.
(EUR)
35 179

31.12.2019.
(EUR)
36 899

10 765
119 323
137 450

8 140
54 216

302 717

99 255

31.12.2020.
(EUR)
10 460
84 462
21 985

31.12.2019.
(EUR)
2 500
85 577
18 284

116 907

212
106 573

Piezīme Nr. 19
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības piegādātājiem
Uzkrātās saistības – atvaļinājumu rezerve
Uzkrātās saistības – prēmijas (Par augstvērtīgu un
profesionālu sniegumu 2020.gadā, par Latviešu
simfoniskās mūzikas ierakstu veikšanu un starptautiski
augstu novērto LNSO veikto T.Ķeniņa 1.simfonijas
ierakstu)
Uzkrātās saistības – autora %
Bilances vērtība:
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

IV. Vispārīga informācija
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, EUR (turpinājums
piezīmei Nr. 16)
Nodokļa veids

Atlikums
31.12.2019.

Aprēķināts
2020.gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Kopā:

44 802

594 142

22 416
9 664
52

312 323
20 310
589
148
927 512

76 934

Samaksāts
2020.gadā
vai
samazināts
(589 259)

Aprēķināta
kavējuma
nauda

Atlikums
31.12.2020

49 685

(309 388)
(28 443)
(594)

90

(927 684)

90

25 351
1 621
47
148
76 852

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā (pēc štatu saraksta)

2020. gads
135

2019. gads
143

2020. gads
(EUR)
1 666517
398 326
589
2 065 432

2019. gads
(EUR)
1 490 119
356 182
590
1 846 891

LNSO darbinieku izmaksas
Izmaksu veids
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Kopā:

Ziņas par līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā
Pamatojoties uz ar valsts akciju sabiedrību „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
16.03.2010 noslēgto Nekustamā īpašuma Rīgā, Amatu ielā 6 apsaimniekošanas un
lietošanas līgumu, kura darbības termiņš 2017. gada 10. novembrī pagarināts līdz 2027.
gada 9. novembrim, Sabiedrība turpina apsaimniekot un lietot nekustamo īpašumu
Rīgā, Amatu ielā 6.
Darbības turpināšana
Pārskata gadu LNSO ir noslēdzis ar peļņu 14 505 EUR. Kaut arī pārskata gada beigās
LNSO īstermiņa saistības pārsniedz tā apgrozāmos līdzekļus par 116 978 EUR,
Sabiedrība noteiktajos termiņos un summās spēj norēķināties ar darbiniekiem,
piegādātājiem un nodokļu administrāciju par kārtējiem nodokļu maksājumiem.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
VALDES LOCEKLES ELEKTRONISKIE PARAKSTI ATTIECINĀMI UZ VADĪBAS
ZIŅOJUMU 7. LAPPUSĒ UN FINANŠU PĀRSKATU NO 8. LĪDZ 21. LAPPUSEI.
PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS
PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ FINANŠU PĀRSKATU NO 8. LĪDZ 21. LAPPUSEI.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Valsts SIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” dalībniekam
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Valsts SIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (Sabiedrība) pievienotajā gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata no 8. līdz 21. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver bilanci 2020. gada 31. decembrī, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kā arī finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu
grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Valsts SIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris” finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31.
decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem
starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas
ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši SGĒSP kodeksā un Revīzijas
pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido vispārīgā informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā
gada pārskata 3. lapā un Vadības ziņojums, kas ietverts pievienotājā gada pārskatā no 4. līdz 7. lapai.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida
apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija
būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur
cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs secinām,
ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši
apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
Papildus tam saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots
saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir
sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām.
Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot
informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību, un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja
vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības
likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas
neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties
krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu
ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo
skepticismu. Mēs arī:
identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības,
izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz
pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir
augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas
revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās
informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt
nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja šāda informācija nav
sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt;
izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to,
vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto revīzijas
apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs
identificējam revīzijas laikā.
SIA „ABrevīzija”
zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.122

Māris Bergmanis
valdes loceklis
LR zvērināts revidents, sertifikāts Nr. 67
Rīga, Latvija, 2021. gada 21. aprīlī

REVIDENTA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATAM PIEVIENOTO
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