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VADĪBAS ZIŅOJUMS

Finansiālo rezultātu rādītāji: 2020.gads 2019.gads

Likviditātes kopējais koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības 0.44 2.77

Neto peļņas rādītājs = Neto peļņa / Apgrozījums (%) -29.65 -1.88

Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) = Apgrozāmie līdzekļi - Īstermiņa saistības -59367 91174

Saistību īpatsvars bilancē = Kopējās saistības / Pašu kapitāls 0.85 0.30

Sabiedrībai 2020.gadā nav filiāles vai pārstāvniecības Latvijā un ārvalstīs.                                             

Sabiedrībai nepieder savas daļas.

Sabiedrības turpmākā attīstība un nākotnes izredzes.

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2021.gada atskaites periodam sabiedrība izvirza: darbības atsākšanu, 

esošo klientu saglabāšanu, kā arī jaunu klientu piesaisti. Turpmākā sabiedrības darbība ir atkarīga no epidemioloģiskās 

un ekonomiskās situācijas valstī, iedzīvotāju maksātspējas.  Lai palielinātu savu kapacitāti, galvenais akcents tiks likts 

uz jaunu klientu piesaisti ledus arēnas pakalpojumu izmantošanā, organizējot dažādus pasākumus. Kā arī piedāvājot 

iespēju sporta federācijām, biedrībām, sporta klubiem un izglītības iestādēm nometņu organizēšanā arī pavasara, 

rudens un ziemas sezonā. Tas veicinātu apgrozījuma pieaugumu arī citās sabiedrības darbības jomās.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā.

Sabiedrība pārskata gadā nav veikusi pētniecības un attīstības pasākumus.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs ( skaits sadalījumā pa valstīm ).

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle", reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 

2011.gada 28.jūnijā. Sabiedrības mērķis ir līdzsvarotas un ilglaicīgas Tukuma novada sporta un kultūras attīstības 

nodrošināšana. Sabiedrības pamatdarbība ir sporta nodarbību, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana, 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Informācija par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem , finansiālo 

stāvokli, finansiālā stāvokļa analīzi .

Sabiedrības finansiālais stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā nestabils un ekonomiski apdraudēts. Covid-19 esamība un tā 

ierobežošanas pasākumi traucē uzņēmējdarbībai un ekonomiskai attīstībai.  Tā kā sabiedrības pamatdarbība ir sporta 

nodarbību, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana, kas ir pakļauta Covid-19 ierobežojumiem, sabiedrības 

ieņēmumi ir krasi samazinājušies, un trūkst apgrozāmo līdzekļu. Lai nodrošinātu saimniecisko darbību Tukuma 

novada Dome ir palielinājusi pamatkapitālu sabiedrības apgrozāmajiem līdzekļiem. Sabiedrība pārskata gadā ir 

izmantojusi arī LR valdības piedāvāto atbalsta pasākumu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu.

Likviditātes kopējais koeficients 2020.gadā sastāda 0.44, kas norāda, ka ir risks, ka sabiedrībai varētu rasties 

problēmas īstermiņa saistību maksājumos.  Sabiedrības neto apgrozījums 2020.gadā sastāda 410332 EUR, kas ir 

mazāks  salīdzinājumā ar 2019.gadu par 222493 EUR. 2020.gadā ir samazinājušies visi sabiedrības ieņēmumi. 

2020.gadu sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu, jeb zaudējumiem 121661 EUR apmērā. Viens no 

nozīmīgākajiem pārskata gada notikumiem ir Brīvības laukumā 8, sabiedrības piederošai ēkai tika veikta jumta 

renovācija, kas palielināja ēkas vērtību par 36071 EUR. Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu mainīt ēkas lietderības 

lietošanas laiku. Palielinot ēkas lietderības lietošanas laiku no 20. gadiem uz 30.gadiem. Kā lielākais sabiedrības risks 

ir darbības ierobežošana saistībā ar Covid-19, kas neļauj  pildīt sabiedrībai pamatmērķi, kas ir līdzsvarotas un 

ilglaicīgas Tukuma novada sporta un kultūras attīstības nodrošināšana.

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums.

Sabiedrības darbība pārskata periodā.
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Notikumi pēc pārskata gada beigām.

Modris Liepiņš, valdes loceklis

2021.gada 26.februārī

 Ilgtermiņā uzņēmuma darbība ir atkarīga no tā, cik ilgs  laiks paies līdz vakcīnas atrašanai no COVID-19 un situācija 

normalizēsies, kā arī sabiedrība atgriezīsies normālā ekonomiskajā darbībā. 

Valdes priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

Par zaudējumu segšanu sabiedrības dalībnieks lems 2021.gada laikā.

2020.gada sākumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, sakarā ar Covid-19 pandēmiju visā pasaulē. Nav paredzams, kā 

situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sakarā ar preventīvajiem 

pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību , pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" sabiedrība "Tukuma ledus halle" apmeklētājiem bija slēgta. Sabiedrība 

pilnībā savu darbību varēja atsākt tikai 2020.gada 08.jūnijā.  Saistībā ar Covid-19 izplatību 2020.gada 09.oktobrī 

Ministru kabinets pieņem jaunus ierobežojumus, kas ietekmē  visas sabiedrības darbības jomas.  No 2020.gada 

09.novembra Latvijā atkal izsludina ārkārtējo situāciju  Covid-19 ierobežošanai. Pakāpeniski nosakot aizvien 

stingrākus ierobežojumus saistībā ar Covid-19,  un 2020.gada decembra mēnesī visas sporta nodarbības tiek 

pārtrauktas.  Ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 2021.gada 6.aprīlim, noteiktie ierobežojumi tiks pakāpeniski 

samazināti. Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, sabiedrība strādā un tiklīdz būs atļauts, atsāks darboties arī 

sporta nozarē. Atbilstoši epidemioloģiskai situācijai sabiedrība izvērtējot riskus un prognozes, regulāri analizējot savus 

darbības rezultātus, centīsies sasniegt 2021.gadā paredzētos uzdevumus.
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