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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

Sabiedrības nosaukums

Sabiedrības juridiskais statuss

Reģistrācijas Nr., vieta un datums

Juridiskā adrese 

Pasta adrese

Darbības veids, NACE kods

Dalībnieks

Valde

Gada pārskatu sagatavoja

Pārskata gads no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Iepriekšējais pārskata gads no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Finanšu pārskata valūta

Revidenti:

LZRA sertifikāts Nr. 192

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība

SIA "ABC audits"

LZRA licence Nr. 173

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Zvērināta revidente

Zaiga Pekša

Modris Liepiņš, valdes loceklis

Inese Jansone, grāmatvede

EUR (euro)

Tukuma novada dome - 100%, reģ.nr.90000050975, Talsu iela 4, 

Tukums, Tukuma novadsa, LV-3101

Sporta objektu darbība (NACE 93.11), citas sporta darbības (NACE 

93.19), izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (NACE 

56.29), cita veida ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56.29)

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

40103431587, Rīga, 28.06.2011.
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes 

numurs 2020 2019

EUR EUR

2 410 332 632 825

b) no citiem pamatdarbības veidiem 410 332 632 825

3 -447 020 -556 561

-36 688 76 264

4 -2 753 -2 876

5 -81 955 -85 659

470

-265 -97

-121 661 -11 898

-121 661 -11 898

-121 661 -11 898

Pielikums no 7 . līdz 13 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Administrācijas izmaksas

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 

Neto apgrozījums

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas

Pārdošanas izmaksas

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Bruto peļņa vai zaudējumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

BILANCE 

Aktīvs
Piezīmes 

numurs 31.12.2020 31.12.2019

Ilgtermiņa ieguldījumi EUR EUR

Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)

Nekustamie īpašumi:

  a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves 81493 47940Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 101412 29008

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas 1236

Pamatlīdzekļi kopā 6 182905 78184

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 182905 78184

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 3556 6278

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 7 759 1037

Krājumi kopā 4315 7315

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 8 862 9009

Radniecīgo sabiedrību parādi 9 11643 20513

Citi debitori 10 1314 1339

Nākamo periodu izmaksas 11 1498 1237

Debitori kopā 15317 32098

Nauda 12 26108 103179

Apgrozāmie līdzekļi kopā 45740 142592

Aktīvu kopsumma 228645 220776
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

BILANCE 

Piezīmes 

numurs 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Pašu kapitāls

13 375476 299636

1

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi -130277 -118381

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi -121661 -11898
123538 169358

Kreditori

95 395

14 8906 15516

15 34071

16 38911 6275

17 23124 29232

Īstermiņa kreditori kopā 105107 51418

Kreditori kopā 105107 51418

228645 220776

Pielikums no 7 . līdz 13 . lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Pasīvu kopsumma

Uzkrātās saistības

No pircējiem saņemtie avansi

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Īstermiņa kreditori

Pasīvs

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Rezerves:

b) rezerves pašu akcijām vai daļām

Pašu kapitāls kopā

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;

Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:

Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk.

Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.

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;

    ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī.

    ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī;

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, 

ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda 

neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. 

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, 

ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda 

neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai 

pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko 

formu.

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.

Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

GADA PĀRSKATA PIELIKUMS 

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

Sabiedrības sniegtā informācija

Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies 

turpmāk 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem “Par grāmatvedību”, 

“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu  likumu” un MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

30

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes 

piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

Izdevumu atzīšanas principi

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības 

nodokļa. 

Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā)

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

Pārskata periods ir 12 līdz .

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem veidoti kā aplēse, pielietojot individuālu katra debitora parāda atgūšanas  iespēju. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Mazvērtīgā inventāra tiek norakstīts pārskata gada izdevumos iegādes brīdī.

Krājumu uzskaite 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un 

bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, 

kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām.

Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem to atzīšanas 

nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 214 EUR.

Pamatlīdzekļus bilancē norāda neto vērtībā, kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas uzskaites 

vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa uzskaites vērtība), 

atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no nākamā mēneša kas seko mēnesim, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem 

mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un visus veiktos vērtības 

norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās).

Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmas saistību summas pret preču piegādātājiem un pakaplojumu 

sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai līguma 

nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzētais attaisnojuma dokuments ( rēķins, 

pavadzīme, utt.).

Uzkrātās saistības

Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu. Uzkrātās neizmantoto 

atvaļinājumu izmaksas tiek aplēsatas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem sešiem 

mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

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.

Pamatlīdzekļu uzskaite

Salīdzināmā informācija

Nauda un tās ekvivalenti

Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Debitoru parādi

Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, pamatlīdzekļu 

nolietojuma aprēķināšanai izmantojot lineāro nolietojuma metodi.

Krājumi uzrādīti atbilstoši pašizmaksai vai tirgus cenai, ja tā ir zemāka nekā pašizmaksa. Krājumi novērtēti, izmantojot 

FIFO metodi ( pirmais iekšā, pirmais ārā). Novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir 

norakstīts.

mēneši no 

Pārskata periods

31.12.202001.01.2020

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(2) Neto apgrozījums

Darbības veids 2020 2019

214890 322215

105003 185700

37650 52523

24309 34936

5958 10738

18474 13060

4048 13008

645

Kopā 410332 632825

  

(3)
 

2020 2019

Materiālu izmaksas 195966 267369

Personāla izmaksas 165056 190886

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 39566 45575

Personāla VURN izmaksas 109 120

Pamatlīdzekļu nolietojums 18638 13249

Iekārtu un ēku uzturēšanas izdevumi 8179 8701

Komunālie pakalpojumi 15309 23303

Pārējie pakalpojumi, līgumdarbi 1154 3733

Nekustāmā īpašuma nodoklis 934 934

Personāla izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem 42 271

Personāla apmācības izdevumi 171 73

Pārējās ražošanas izmaksas 1896 2347

Kopā 447020 556561

  

(4) Pārdošanas izmaksas  

2020 2019

Reklāmas izdevumi 819 1076

Sakaru izdevumi 1934 1800

Kopā 2753 2876

(5) Administrācijas izmaksas

2020 2019

Personāla   izmaksas 61761 64371

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14818 15507

Personāla VURN izmaksas 18 17

Biroja uzturēšanas, kancelejas izdevumi 821 986

Profesionālo pakalpojumi izdevumi 1500 1500

Apdrošināšana un citi administratīvie izdevumi 3037 3278

Kopā 81955 85659

  

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Ledus arēnas un telpu noma

Viesnīcas pakalpojumi

Sporta kluba, fitnesa pakalpojumi

Saunas, dušas un žāvētavas nomas pakalpojumi

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – preču pārdošanas 

vai pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Ēdināšanas pakalpojumi un alkoholisko dzērienu tirdzniecība

Pārējie  pakalpojumi

Inventāra nomas pakalpojumi

Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(6) Pamatlīdzekļi

 zemes gabali, ēkas un 

inženierbūves*

Pārējie pamatlī-

dzekļi un 

inventārs

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas

Pamatlīdzekļi 

kopā

Iegādes izmaksas vai pašizmaksa

31.12.2019 63 745 111 014 1 236 175 995

36 071 88 525 124 5960

31.12.2020 99 816 199 539 1 236 300 591

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas

31.12.2019 15 805 82 006 97 811

2 518 16 121 18 639

1 236 1 236

31.12.2020 18 323 98 127 1 236 117 686

Bilances vērtība 31.12.2019 47 940 29 008 1 236 78 184

Bilances vērtība 31.12.2020 81 493 101 412 0 182 905

 

Piezīme *  

Kadastra numurs

90010040704

90010040704001

Vērtības palielinājumi, ieskaitot 

uzlabojumus

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 

samazinājuma korekcijas

Uzkrāto vērtības samazinājuma 

korekciju kopsummas izmaiņas 

saistībā ar objekta atsavināšanu, 

likvidāciju vai pārvietošanu uz citu 

posteni

Īpašuma adrese

Tukums, Brīvības 8, Tukuma nov.

Tukums, Brīvības 8, Tukuma nov.

Nekustamie īpašumi

Kadastrālā vērtība

                                            14 392 

Pārskata gada sākumā tika veikta Brīvības laukumā 8 ēkas jumta renovācija, kas palielināja ēkas vērtību par 36071 

EUR. Vadība pieņēma lēmumu mainīt ēkas lietderības lietošanas laiku, palielinot lietderības lietošanas laiku no 

20.gadiem,  uz 30.gadiem. 

                                            11 663 
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(7) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

2020 2019

Gatavo ražojumu un preču uzskaites vērtība pārbaudīta inventarizācijā 759 1037

Bilances vērtība 759 1037
  

(8) Pircēju un pasūtītāju parādi

2020 2019

Pircēju un pasūtītāju parādi salīdzināti ar debitoru 1 061 9 009

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (-) -199  

Kopā 862 9 009

  

(9) Pircēju un pasūtītāju parādi (radniecīgie)

2020 2019

Pircēju un pasūtītāju parādi salīdzināti ar debitoru 11 643 20 513

Kopā 11 643 20 513

  

(10) Citi debitori

2020 2019

1314 1339

Kopā 1314 1339

  

(11) Nākamo periodu izmaksas

2020 2019

Apdrošināšana 872  

Laikrakstu pasūtīšana 54  

Pārējie 572 1237

Kopā 1498 1237

(12) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa (31.12.2020)

Sadalījums pa valūtām: 2020 2019

Valūta EUR Valūta EUR

EUR  26108 103179

Kopā 26108 103179

Uzkrātās saistības pret personālu un saņemtais PVN par 

izsniegtām dāvanu kartēm
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(13) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no 1 dalībnieka ieguldījumiem

pamatkapitāls sadalās 375476 daļās

vienas daļas vērtība ir 1 EUR

(14) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām: 2020 2019

Valūta EUR Valūta EUR

Kreditoru parādi rezidentiem 8906 15516

Kopā 8906 15516

(15) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Sadalījums pa valūtām: 2020 2019

Valūta EUR Valūta EUR

EUR 34071  

Kopā 34071 0

  

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids Atlikums Aprēķināts Atmaksāts Samaksāts Atlikums

31.12.2019 31.12.2020

Akcīzes nodoklis 12 12

Pievienotās vērtības nodoklis 6209 38323 42027 2505

Sociālās iemaksas 79985 50677 29308

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 12 26363 19370 7005

Nekustamā īpašuma nodoklis 934 934

Dabas resursu nodoklis 54 182 153 83

Riska nodeva 128 118 10

Kopā 6275 145927 113291 0 38911

  

Tai skaitā: 2019 2020

Nodokļu parāds 6275 38911

(17)

2020 2019

6275 9638

16849 19594

Kopā 23124 29232

Postenī Parādi radniecīgām sabiedrībām ir uzrādīta Tukuma novada Domes iemaksa pamatkapitāla 

palielielināšanai. Iemaksas veiktas: 03.12.2020 par 6414.21 EUR un 27657.00 EUR, kas kopā sastāda 34071.21 

EUR. Uzņēmuma Reģistrā pamatkapitāla palielināšana ir apstiprināta 2021.gada 9.februārī.

Izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu, bet rēķini saņemti pēcbilances periodā

Saistības pret personālu par  neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrātās saistības
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Pašvaldības SIA "Tukuma ledus halle"

Reģ.Nr.40103431587

2020.gada pārskats

(18) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

2020 2019

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 30 32

(19) Personāla izmaksas

Izmaksu veids 2020 2019

Atlīdzība par darbu 226817 255257

Sociālo iemaksu izmaksas 54384 61082

Kopā 281201 316339

(20)

(21)

Gada pārskatu sagatavoja:

Darbības turpināšanās principa nodrošināšana

Ir noslēdzies 2020.gads, pandēmijas gads. 2020.gads visās sabiedrības darbības nozarēs bija ļoti smags un 

neprognozējams.  Sabiedrība 2020.gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 121661 EUR. Ņemot vērā, ka 2020.gadā 

saimnieciskās darbības rezultātā ir zaudējumi,  zaudējumus sabiedrība plāno segt no nākamo gadu peļņas.  

Sabiedrības neto apgrozījums 2020.  gadā sastādīja 410332 EUR, kas ir par 222493 EUR mazāk kā 2019. gadā. 

Pārskata gada beigās iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi sastāda 130277 EUR, bet pašu kapitāls ir pozitīvs 

EUR 123538 EUR.

 Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus sabiedrība turpinās savu darbību arī 2021.gadā, ar nosacījumu ka 

Tukuma novada Dome atbalstīs sabiedrību, Covid-19 pandēmijas laikā, un nepieciešamības gadījumā ieguldīs 

apgrozāmos līdzekļus. Atbilstoši epidemioloģiskai situācijai, izvērtējot riskus un prognozes, analizējot savus 

darbības rezultātus, centīsies sasniegt 2021.paredzētos mērķus. Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 

2021.gada atskaites periodam sabiedrība izvirza: darbības pilnvērtīgu atsākšanu, klientu saglabāšanu, kā  arī 

jaunu klientu piesaisti. Lai palielinātu savu kapacitāti, galvenais akcents tiks likts uz klientu piesaisti ledus arēnas 

izmantošanā, organizējot dažādus pasākumus. 2021.gadā sabiedrība plāno veikt pakalpojumu pašizmaksas 

pārrēķinus, un veikt atbilstošas pakalpojumu cenu izmaiņas. Sabiedrība arī plāno veikt paplašinātu ieņēmumu un 

izdevumu uzskaiti par sniegto pakalpojumu kategorijām.

Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka uzņēmums veiksmīgi un efektīvi turpinās savu darbību un attīstību 

2021.gadā.

Modris Liepiņš, valdes loceklis
paraksts

2021.gada 26.februārī

Informācija par būtiskiem notikumiem pēc bilances datuma 

Inese Jansone, grāmatvede

paraksts

2021.gada 26.februārī

Pēc finanšu gada beigām, Latvijā un daudzās pasaules valstīs turpina plosīties Covid-19 pandēmija. Līdz ar 

vakcinēšanās uzsākšanu ir uzlabojušās izredzes pārvarēt Covid-19 pandēmiju, taču tuvākā laika perspektīvas 

joprojām ir ļoti neskaidras. 

 Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Lai pārvarētu Covid-19 pandēmiju, sabiedrībai ir nepieciešami 

apgrozāmo līdzekļu ieguldījumi, līdz brīdim kad atsāks pilnvērtīgu saimniecisko darbību. Bez atbalsta sabiedrība 

nespēs pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties normālā ekonomiskajā darbībā. Sabiedrība arī turpmāk 

izmantos LR valdības piedāvāto atbalsta pasākumu nodokļu atlikšanu, līdz brīdim kad spēs pilnvērtīgi darboties 

visās darbības nozarēs. Iepriekš minētie secinājumi un pieņēmumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī 

finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties 

no vadības izvērtējuma.
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