EDS RINDU ATSAUCES:
3.3.3. AKTĪVA POSTEŅI citi
4.5.8. PASĪVA POSTEŅI citi

1.4 → Obligāti šo tekstu iekopēt EDSā norādītajā rindā: “Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais
gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības
sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā neietver
pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši
salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un
par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto
finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā”

SIA “Dzintaru koncertzāle”
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Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Dzintaru koncertzāle

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003378932, 11.02.1998

Reģistrēts komercreģistrā

29.04.2004

Adrese

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV 2015

Sabiedrības darbības galvenie veidi

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma
izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, 2.0 red)
Kultūras iestāžu darbība (90.04, 2.0 red)

Valde(1.8.5.2.)
valdes loceklis

Guntars Ķirsis, amatā no 18.02.2014, tiesības
pārstāvēt atsevišķi

Dalībnieks(1.16.)

Jūrmalas Pilsētas Dome (100%)

Gada pārskatu sagatavoja
SIA “Dzintaru koncertzāle”
PAMATINFORMĀCIJA

Vecākā grāmatvede Inese Straudovska

Pārskata gads

2020.gada 1.janvāris – 31.decembris

Revidenta vārds un adrese

SIA “Auditorfirma Inspekcija”
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība,
Licence Nr.13.
Juridiskā adrese-Daudzeses ielā 6-33
Rīgā, LV-1004
Biroja adrese-Antonijas iela7-2,
Rīga, LV-1010
Latvija

REVIDENTS

Atbildīgais zvērinātais revidents
Māris Biernis
Sertifikāts Nr.148.
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SIA “Dzintaru koncertzāle”
Vadības ziņojums CITI DOKUMENTI
2020.gada darbības pārskatam
Par sabiedrību

SIA “Dzintaru koncertzāle” ir Dzintaru koncertzāles kompleksa
apsaimniekotājs, kas ietver divas koncertu norises vietas – 1936. gadā
celto Mazo zāli ar 414 apmeklētāju vietām un 1960. gadā izbūvēto Lielo
zāli ar 2000 apmeklētāju vietām. SIA “Dzintaru koncertzāle” ir Jūrmalas
pilsētas domes stratēģiskais partneris pilsētai svarīgu mērķu sasniegšanā,
tai skaitā kultūrpolitikas īstenošanā un tūristu piesaistē vasaras un ziemas
sezonā. SIA ”Dzintaru koncertzāle” nodrošina plaša spektra
augstvērtīgas skatuves mākslas formu pieejamību Jūrmalas pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem, tādejādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
veicinot savstarpējo dažādu kultūru sapratni un pilsētas ekonomisko
attīstību. Pasākumu programma tiek veidota līdzsvarā starp akadēmiskās
un izklaides žanra programmām, piedāvājot apmeklētājiem dažādus
mākslas festivālus, koncertu ciklus un atsevišķus skatuves mākslas
pasākumus.

Darbības veidu
raksturojums un analīze

SIA ”Dzintaru koncertzāle” galvenie darbības veidi:
• nekustamā īpašuma – Dzintaru koncertzāles kompleksa, divu
pludmales nogabalu,
maksas autostāvvietas, afišu stabu,
reklāmas vietu un pludmales kabīņu apsaimniekošana;
• veidot un realizēt pasākumu programmas, nodrošinot
profesionālās skatuves mākslas daudzveidības pieejamību
Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
2020.gads ir COVID-19 pandēmijas gads, kas būtiski ietekmēja gan
pasaules, gan Latvijas ekonomiku. COVID-19 izplatība ir skārusi
daudzas tautsaimniecības nozares, tostarp arī kultūras nozari. SIA
“Dzintaru koncertzāle” pandēmijas dēļ pārskata gadā nebija iespējams
nodrošināt normālu un nepārtrauktu saimniecisko darbību. Plānojot
2020.gadā sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, sabiedrība balstījās uz
iepriekšējos gados aizsāktās dinamiskās attīstības perspektīvu un
sasniegtajiem rezultātiem. Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada budžetā
koncertu pieejamības veicināšanai piešķīra dotāciju 868 388 eiro apmērā
92 kultūras pasākumu organizēšanai un norisei Dzintaru koncertzālē. To,
ka prognozes bija atbilstošas, pierāda piesaistītās auditorijas un realizēto
koncertprogrammu apjoms laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz
2020.gada 9. martam, kad valstī pirmo reizi tika ieviesta ārkārtējā
situācija. Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19
pandēmijas ierobežošanai, kad tika noteikti publisku pasākumu rīkošanas
ierobežojumi, kas liedza SIA “Dzintaru koncertzāle” pildīt uzņemtās
saistības ar Jūrmalas pilsētas domi noslēgtās Vienošanās ietvaros, kā arī
liedza gūt cita veida saimnieciskos ieņēmumus, kas tiktu izlietoti
pasākumu rīkošanas, īpašuma apsaimniekošanas un darbinieku
atalgojuma izmaksām, tika veiktas izmaiņas SIA “Dzintaru koncertzāle”
2020.gada plānotajā koncertu programmā. Ņemot vērā vispārējo
aizliegumu kultūras pasākumu rīkošanā, kas vēlāk tika aizstāts ar
ierobežojumiem apmeklētāju apjomā, bet kopš 2020.gada 8.novembra
atkal atjaunots, pilnībā tos aizliedzot, SIA “Dzintaru koncertzāle” cietusi
zaudējumus gan negūto biļešu ieņēmumu jomā, gan citu plānoto
saimniecisko ieņēmumu pozīcijās. Iepriekš minēto ierobežojumu
rezultātā SIA “Dzintaru koncertzāle” nav spējusi izpildīt rezultatīvos
rādītājus iepriekš plānotajā apjomā. Saskaņā ar Deleģējuma līgumu,
2020.gadā tika izpildīts uzdevums – nodrošināts 1 pasākums un
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noorganizēti 48 pasākumi, tajā skaitā, 18 muzikālās izrādes bērniem un
skolēniem, 1 simfoniskās mūzikas koncerts, 1 kora mūzikas koncerts, 14
kamermūzikas pasākumi, 4 džeza mūzikas pasākumi un 10 starpžanru
pasākumi, piesaistot pašvaldības dotāciju 390 155 eiro apmērā. Kopumā
2020.gadā Dzintaru koncertzālē notika 74 pasākumi, tajā skaitā, Lielajā
zālē izskanēja 12 koncerti, Mazajā zālē 61 koncerts un 1 koncerts ārpus
Dzintaru koncertzāles telpām, kurus kopā apmeklēja 24 575 skatītāji.
Vienlaikus SIA “Dzintaru koncertzāle” ir centusies pielāgoties esošajai
situācijai, ieviešot jaunas, sabiedrībai nepieciešamas un Jūrmalas pilsētai
nozīmīgas mākslinieciskās izpausmes un pasniegšanas formas. Jau 2020.
gadā tika uzsākta pastiprināta koncertu audiovizuālā fiksācija, koncertu
translācijas tiešraižu un ierakstu veidā, kā arī ierakstu arhivēšana. Tā
rezultātā tika piesaistīta jauna auditorija, kuras skaits TV raidījumos
sasniedza 130 000 skatītājus.
Tomēr, neskatoties uz kultūras pasākumu ierobežojumiem, sesto gadu
Dzintaru koncertzālē norisinājās vasaras krāšņākais muzikālais notikums
– “Jūrmalas festivāls”. Ņemot vērā spēkā esošos pulcēšanās
ierobežojumus, festivāla programmā bija notikušas izmaiņas – koncertos
starp klausītājiem tika nodrošināta 2 metru distance, un katru koncertu
klātienē varēja apmeklēt līdz 500 klausītāju. “Jūrmalas festivālu”
ieskandināja viens no gaidītākajiem klaviermūzikas koncertiem – “Trīs
Osokinu” dinastijas koncerts. Koncertā “Dzimuši Latvijā” tikāmies ar
izciliem un starptautiski atzītiem Latvijas mūziķiem – Aleksandru
Antoņenko, Reini Zariņu, Raimondu Ozolu, Sergeju un Andreju Osokinu
un vijolnieci Kristīni Balanas, kuriem pievienojās jaunie Latvijas talanti
un valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” diriģenta Aināra Rubiķa
vadībā. Dzintaru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām plkst. 7.00 saullēktu
sagaidīja pasaulslavenā latviešu ērģelniece, Hamburgas Elbas
filharmonijas goda māksliniece Iveta Apkalna. Pasaulslavenajam latviešu
diriģentam Marisam Jansonam veltītajā koncertā Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra, vijolnieces Kristīnes Balanas un diriģenta Andra
Pogas izpildījumā baudījām Pētera Čaikovska 6. simfoniju un Maksa
Bruha vijolkoncertu. Savukārt Maestro Raimonds Pauls kopā ar Latvijas
Radio bigbendu un “Sinfonietta Rīga” stīgu grupu aicināja skaistā
pastaigā pa pasaules kino mūzikas lappusēm. Bet festivāla noslēguma
koncertā satikās divi pasaulslaveni Latvijas mūziķi – operdziedātājs
Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš, lai atskaņotu Riharda
Vāgnera, Riharda Štrausa un citu Rietumeiropas klasiķu skaistākās
solodziesmas. Jūrmalas festivāls reizē kļuva par ekskluzīva ieraksta
atvēršanas svētkiem. Vinila platē tika izdots koncertieraksts no 1972.
gada 7. jūlija, kad Mariss Jansons pirmoreiz Dzintaru koncertzālē
uzstājās ar Maskavas Valsts simfonisko orķestri, diriģējot Antonīna
Dvoržāka Devīto simfoniju ’’No jaunās pasaules’’.
2020.gada 4.septembrī klātienē izskanēja arī Dzintaru koncertzāles
vasaras sezonas noslēguma koncerts ar klasiskās mūzikas huligāniem
grupu “DaGamba” un kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” ar diriģentu
Normundu Šnē pie diriģenta pults. Elpu aizraujošajā koncertā skanēja
grupas Dagamba labāko skaņdarbu izlase, īpaši izceļot pagājušā gada
lielos jubilārus Ludvigu van Bēthovenu, kuram apritēja 250 gadu, un
Pēteri Čaikovski, kuram apritēja 180 gadu.
Pandēmijas krīzes izraisīto seku novēršanai valdība ir izstrādājusi virkni
atbalsta iespēju. Taču valsts atbalsts nepienākas pašvaldības
kapitālsabiedrībām. Par to rūpe jāuzņemas pašai pašvaldībai. 2020.gada
21.maija Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika nolemts palielināt
kapitālsabiedrības pamatkapitālu Dzintaru koncertzāles kompleksa
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uzturēšanas izmaksu un administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās
situācijas radīto seku novēršanai. 2020.gada 18.jūnijā un 22.septembrī
Jūrmalas pilsētas dome veica pamatkapitāla palielināšanu, ieskaitot
kapitālsabiedrības kontā naudas līdzekļus attiecīgi 205 163 euro un
77 898 euro apmērā.
Lai mazinātu vīrusa COVID - 19 izplatības izraisīto ietekmi uz
sabiedrības finansiālo stabilitāti, sabiedrība 2020.gadā ir veikusi
izmaksu optimizēšanu, samazinot darbinieku skaitu 2020.gadā, salīdzinot
ar 2019.gadu, par 6 darbiniekiem (vidējais darbinieku skaits 2019.gadā
- 34 darbinieki, 2020.gadā - 28 darbinieki), savukārt darbiniekiem
izmaksātais atalgojums, ieskaitot sociālās apdrošināšanas izmaksas,
samazinājies par 118 500 euro no 584 248 euro 2019.gadā uz 465 748
euro 2020.gadā.
2020.gadu sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu 380 799
eiro apmērā, jo ārkārtas apstākļu un ierobežojumu ietekmē būtiski
samazinājās ieņēmumi. Neto apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar
2019.gadu, samazinājies par 62 % jeb 1 251 077 eiro.
Pārskata gada rezultatīvie rādītāji:
kopējā likviditāte (CR) 2,36;
absolūtā likviditāte (CAR) 2,16;
saistību attiecība pret pašu kapitālu (DER) 0.40.
Sabiedrības turpmākā
attīstība

2021.gada pirmajos mēnešos Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs
joprojām ir spēkā ar COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas
ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to
joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Ar COVID-19
izplatību saistītie ekonomiskie ierobežojumi tieši skāruši sabiedrības
darbību un pašlaik sabiedrība izjūt būtisku efektivitātes kritumu.
Sabiedrības vadība uzskata, ka sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju
ar pašvaldības kompensējošo pasākumu palīdzību.
Sabiedrības izvirzītie galvenie uzdevumi 2021.gadam:
1.Turpināt esošos festivālus un koncertu ciklus, nodrošinot ierakstus un
TV tiešraides, lai skatītājiem būtu pieejama augstvērtīga skatuves
māksla;
2.Apsaimniekošanā esošo ēku kompleksa un teritorijas uzturēšana un
apsaimniekošana;
3. Līdzdarboties lielās zāles rekonstrukcijas projekta izstrādē;
4.Veikt 2004.gadā iegādātā koncertflīģeļa “Steinway and Sons” kapitālo
remontu.

Būtiski riski un neskaidri
apstākļi

Sabiedrībai pastāv būtiski riski un neskaidri apstākļi, kamēr turpinās
ārkārtas situācija un pastāv publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi.

Pasākumi pētniecības un
attīstības jomā

Sabiedrība neveic pasākumus pētniecības un attīstības jomā

Sabiedrības savu akciju
vai daļu kopumu

Pārskata gadā sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.

Finanšu instrumentu
izmantošana

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir nauda un finanšu noma.
Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības
saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem
citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi
debitori, parādi piegādātājiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā
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saimnieciskās darbības.
Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem,
galvenokārt, ir likviditātes risks un kredītrisks. Sabiedrība neizmanto
atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.
Kredītrisks.
Sabiedrība kontrolē debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo
parādu rašanās iespēju. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska
koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai līdzīgam
raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.
Likviditātes risks.
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un
naudas ekvivalentu daudzumu.
Sabiedrības filiāles un
pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.

Notikumi pēc pārskata
gada beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība
paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi,
kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

_______________________________

2021.gada 05.marts
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Paziņojums par vadības atbildību
Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības
uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada
beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu.
Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2020.gada 31.decembrī, tika
izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un
piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites
principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.
Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu
saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.
Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

_______________________________

2021.gada 05.marts
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gadu un 2019.gadu.
Pielikumi
Neto apgrozījums

20

2020
Eur
793 207

2019
Eur
2 044 284

793 207

2 044 284

(965 009)

(1 784 809)

(171 802)
(7 565)
(209 840)
9 533
(965)
(15)

259 475
(12 955)
(241 467)
11 409
(432)
(184)

no citiem pamatdarbības veidiem

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

21

22
23
24

citām personām

(15)

(184)

(380 654)

15 846

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(145)

(253)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma
nodokļa aprēķināšanas
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

(380 799)

15 593

(380 799)

15 593

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma
ienākuma nodokļa

Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

____________________________

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
Vecākā grāmatvede
Inese Straudovska

_______________________

2021.gada 05.marts
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SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Bilances 2020.gada un 2019. gada 31.decembrī

AKTĪVS

Pielikumi

Ilgtermiņa ieguldījumi
I Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopā

31.12.2020
Eur

25

II Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi
zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļi kopā

26

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
I Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi kopā
II Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori kopā

27
28
29

30

III Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

480

619

22 977
23 457

25 990
26 609

9 932

12 098

9 932

12 098

59 264
410 796
479 992

12 229
456 519
480 846

503 449

507 455

1 115
7 863
1 745
10 723

997
5 564
51
6 612

21 974
710
1 434
15 115
39 233

18 048
122
8 196
10 388
36 754

541 474

622 891

591 430

666 257

1 094 879

1 173 712

Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

____________________________

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
Vecākā grāmatvede
Inese Straudovska

_______________________
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31.12.2019
Eur

SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Bilances 2020.gada un 2019. gada 31.decembrī

PASĪVS

Pielikumi

31.12.2020
Eur

Pašu kapitāls
Pamatkapitāls

1 149 610

866 549

15 593

-

(380 799)
(365 206)

15 593
15 593

784 404

882 142

34

60 124
60 124

64 497
64 497

31

5 302
266
20 231

3 665
11 484
266
41 255

23 410
178 145
22 997
250 351

23 304
94 857
52 242
227 073

310 475

291 570

1 094 879

1 173 712

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie
zaudējumi
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
Nesadalīta peļņa kopā
Pašu kapitāls kopā
Kreditori
I Ilgtermiņa kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
II Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā

32
33
34
35

Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma
Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

____________________________

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
Vecākā grāmatvede
Inese Straudovska

_______________________
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31.12.2019
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SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati par gadiem, kas noslēdzas 2020.gada un 2019. gada 31.decembrī
Izmaiņu veidi

Atlikums uz
31.12.2018
Pamatkapitāla palielināšana
Pārskata perioda peļņa
Atlikums uz
31.12.2019
Pamatkapitāla palielināšana
Pārskata perioda zaudējumi
Atlikums uz
31.12.2020

Pamatkapitāls

Nesadalītā peļņa vai
uzkrātie zaudējumi

Kopā

Eur

Eur

Eur

800 910

65 639

866 549

65 639
-

(65 639)
15 593

15 593

866 549

15 593

882 142

283 061
-

(380 799)

283 061
(380 799)

1 149 610

(365 206)

784 404

Pielikumi no 13. līdz 22. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis

____________________________

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
Vecākā grāmatvede
Inese Straudovska

_______________________
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SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Finanšu pārskata pielikumi
1) Sabiedrības sniegtā informācija1., 1.2., (5.3.5.)

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā

Personāla izmaksas
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas

2020
28

2019
34

2020
Eur
375 989
89 759
465 748

2019
Eur
471 598
112 650
584 248

Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums
2) Vispārīgie principi
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. (1.4.)
Bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas. (7.)
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (Eur).
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām,
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. (1.6.)
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: (1.4.)
•
pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
•
izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā
pārskata gadā;
•
finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot
šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata
gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu,
kad gada pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai pārvaldes institūcija,
c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no
tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
•
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa,
proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai
izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma
vai rēķina saņemšanas datuma;
•
izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
•
bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
•
jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina
ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts,
•
ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar
minētā objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto
vērtību — peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā
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Finanšu pārskata pielikumi
starpību starp izslēgtā objekta bilances vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un
izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
•
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko
darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
•
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai
ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās
atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu,
pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā
objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas
ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pašu kapitāla izmaiņu pārskata konkrētajos posteņos norādīta
nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju
apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.
3) Aplēšu izmantošana(1.4.)
Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē
atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī
iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu
aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā
noteikšanas brīdī.
4) Ieņēmumu atzīšana(1.4.5.)
Sabiedrības pamatdarbība ir nekustamā īpašuma – Dzintaru koncertzāles kompleksa, maksas autostāvvietas,
afišu stabu, reklāmas vietu un pludmales kabīņu apsaimniekošana un kultūras pasākumu organizēšana. Neto
apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās
atlaides un pievienotās vērtības nodokli.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
• Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls,
neiekļauj ieņēmumos.
• Ieņēmumi no preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču
pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.
• Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
• Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
• Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva
faktisko ienesīgumu.
• Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
• Autoratlīdzību atzīst pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa
ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām
apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar
sabiedrības pamatdarbību, bet, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
5) Izdevumu atzīšanas principi(1.4.7.)
Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis
naudas izdošanas laiku. Ar pārskatu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas
datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
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6) Nemateriālie ieguldījumi(1.4.1.1.)
Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem,
koncesijām un tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu
vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc
lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nolietojuma likmes (gados):
Datorprogrammas, licences - 3 gadi;
Preču zīmes – 10 gadi;
Mājas lapa – 5 gadi;
Oriģināldarbi (fonogrammas, video, skaņu ieraksti) – nolietojums netiek rēķināts;
Izmaksas, kas sabiedrībai radušās saistībā ar tās veiktajiem attīstības pasākumiem, kas neatbilst likumā
noteiktajiem nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas kritērijiem, noraksta tajā pārskata gadā, kad tās radušās,
iekļaujot attiecīgā gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
7) Pamatlīdzekļi (1.4.1.2.)
Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek
aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz
finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās. Atsevišķai pamatlīdzekļu grupai var noteikt arī citu
nolietojuma likmi. Pamatlīdzekļi ir materiāli aktīvi, kuru vienas vienības vērtība ir EUR 213 un vairāk EUR
(bez pievienotās vērtības nodokļa), izņemot atsevišķus gadījumus.
Kategorija finanšu uzskaitē

Nolietojuma
likme
(gados)

Postenis finanšu pārskatā

Ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā
nodotajā nekustamajā īpašumā (būves)
Ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā
nodotajā nekustamajā īpašumā (remontdarbi)
Īslaicīgas lietošanas būves *
Mēbeles un biroja iekārtas, darbarīki
Datori, sakaru līdzekļi, biroja tehnika
Transportlīdzekļi
Mūzikas instrumenti
Atsevišķas pamatlīdzekļu grupas (Lielās zāles
skatītāju krēsli, koncertflīģelis 2017)

20

Ilgtermiņa ieguldījumi
nomātajos pamatlīdzekļos
Ilgtermiņa ieguldījumi
nomātajos pamatlīdzekļos
Nekustamie īpašumi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi

5
10
5
3
5
10
20

*Īslaicīgas lietošanas būves – dzīvojamie konteineri, kuriem piešķirts kadastra numurs, kurus sabiedrība
iegādājās ar mērķi lietot ilgāk par vienu gadu.
Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības
gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā.
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva
turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksās atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas
izmaksas sākotnējā vērtībā un citas tiešās izmaksas. Nolietojumu sāk rēķināt pēc aktīva nodošanas ekspluatācijā.
8) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos(1.4.)
Apsaimniekošanā nodoto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes līguma
termiņa laikā vai 5 gados, ja tiek plānots atkārtots remonts.
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9) Noma ar izpirkumu (finanšu noma) (1.8.9.)
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi, kas iegūti nomā ar izpirkumu (finanšu nomā), saistībā ar kuriem uzņēmumam
pāriet visi riski un atlīdzība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par Sabiedrības aktīviem tādā vērtībā,
par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītējo samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi
tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies.
10) Krājumi(1.4.2.1.)
Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais
ārā).
Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga
veida un lietojuma krājumiem.
Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas
pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā.
11) Debitori(1.4.2.2.)
Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana
ir apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.
12) Uzkrātās saistības(1.4.4.)
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un
pakalpojumu 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 paredzēts
attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu. Uzkrātās neizmantoto
atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada pēdējiem
sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
13) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli, ievērojot likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības, veido par
pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Sākot
ar 2018. taksācijas gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (dividendēm) un
nosacīti sadalīto peļņu piemērojot likmi 20%, kura koriģēta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo vērtību
dalot ar koeficientu 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem
lēmumu par peļņas sadali vai tiek iegrāmatotas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar uzņēmuma saimniecisko
darbību un izmaksu atzīšanas brīdī palielina uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamo bāzi.
14) Nauda un naudas ekvivalenti(1.4.2.3.)
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas līdzekļiem kasē, naudas līdzekļiem bankās un naudas ceļā.
15) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības
Galvojumi un garantijas – sabiedrība nav saņēmusi un nav izsniegusi galvojumus un garantijas. (1.8.)
Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā(1.8.2.)
Starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un SIA “Dzintaru koncertzāle” ir noslēgti divi līgumi:
1. 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr.1.2-16/1252, kura ietvaros pašvaldība
deleģē un sabiedrība apņemas veikt pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – organizēt un
nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves
mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski
pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi;
2. 2014.gada 30.septembra Līgums Nr.1.2-16/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Abi līgumi ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim.
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(1.8.3.)
Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti – sabiedrības aktīvi nav ieķīlāti
vai apgrūtināti, izņemot līzinga priekšmeti, kas ir kā nodrošinājums līzingam līdz saistību pilnīgai segšanai.
Saistības pensijām – sabiedrībai tādu saistību nav.
Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem– sabiedrībai tādu saistību
nav.
16) Būtiski notikumi pēc bilances datuma, kas neattiecas uz pārskata gadu un tāpēc nav iekļauti bilancē
vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā(1.10.)
Finanšu pārskatos 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 pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.
17) Radniecīgās sabiedrības(1.4.)
Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai
koncerna mātes sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas
sabiedrība.
18) Saistītās puses(1.4.)
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un
sabiedrības, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Visi darījumi ar saistītām pusēm
pārskata gadā atbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.
19) Pētniecības un attīstības pasākumi un pašu akcijas vai daļas(1.14.)
Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu un tā pārskata gadā nav atpirkusi savas akcijas vai daļas.
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20)
Neto apgrozījums

Neto apgrozījums

2020
Eur
793 207
793 207

2019
Eur
2 044 284
2 044 284

Sadalījumā pa darbības veidiem

2020

2019

Saņemtie līdzfinansējumi koncertu/funkciju nodrošināšanai
Koncertzāles, tirdzniecības vietu u.c. Noma
Koncerta biļešu realizācija
Ieņēmumi no afišas, reklāmas izvietošanas
Ieņēmumi no autostāvvietas
Ieņēmumi no pārējās tirdzniecības

Eur
405 717
124 850
183 250
37 173
39 810
2 407
793 207

Eur
739 545
576 890
541 642
107 918
63 410
14 880
2 044 285

2020
Eur
437 563
275 011
48 604
54 897
26 347
50 954
8 924
18 053
9 809
7 660
5 918
776
2 996
1 242
10 202
6 053
965 009

2019
Eur
959 853
387 395
121 274
96 524
36 099
48 065
34 366
23 549
18 079
21 615
11 058
1 394
1 507
3 197
10 202
10 632
1 784 809

2020
Eur
6 633
932
7 565

2019
Eur
12 802
153
12 955

21)
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Projektu realizācijas izdevumi
Personāla izmaksas
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes
Neatskaitāmais priekšnodoklis
Elektroenerģijas patēriņš
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Apsardzes izdevumi
Transportizdevumi
Dabasgāzes izdevumi
Remontu izdevumi (tekošais)
Izdevumi materiāliem, saimniecības precēm
Preču iepirkšanas izdevumi
Remontdarbu norakstāmā daļa
Mazvērtīgā inventāra izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ražošanas nodrošināšanas pārējās izmaksas

22)
Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izmaksas
Mājas lapas uzturēšana
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23)
Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas
Apdrošināšanas maksājumi
Komandējuma izdevumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums
Reprezentācija un personāla ilgtspējas pasākumi
Sakaru izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Administrācijas darbības nodrošināšanas pārējās izmaksas

24)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Saņemtā līdzfinansējuma daļa ilgtermiņa ieguldījumu iegādei,
kas attiecināma uz tekošā gada ieņēmumiem
Saņemtās soda naudas
Citi nebūtiski ieņēmumi

25) (3.1.1.)
Nemateriālie ieguldījumi

2020
Eur
175 953
13 419
4 515
4 662
1 268
4 563
631
4 829
209 840

2019
Eur
195 808
13 475
8 138
4 662
5 972
5 238
631
7 543
241 467

2020
Eur
4 372

2019
Eur
4 372

2 320
2 841
9 533

6 348
689
11 409

Koncesijas patenti
licences, preču zīmes
un tamlīdzīgas
Eur

Citi nemateriālie
ieguldījumi

Kopā

Eur

Eur

1 387
1 387

43 692
802
(888)
43 606

45 079
802
(888)
44 993

768
139
907

17 702
3 815
(888)
20 629

18 470
3 954
(888)
21 536

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2019

619

25 990

26 609

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2020

480

22 977

23 457

Sākotnējā vērtība
31.12.2019
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2020
Nolietojums
31.12.2019
Aprēķināts
Norakstīts
31.12.2020

19

SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Finanšu pārskata pielikumi
26) (3.1.2.)
Pamatlīdzekļi

Pārējie
pamatlīdzekļi un
inventārs

Kopā

Eur

Ilgtermiņa
ieguldījumi
nomātajos
pamatlīdzekļos
Eur

Eur

Eur

21 665
21 665

32 679
50 413
83 092

768 265
3 391
(2 184)
769 472

822 609
53 804
(2 184)
874 229

9 567
2 166
11 733

20 450
3 378
23 828

311 746
49 114
(2 184)
358 676

341 763
54 658
(2 184)
394 237

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2019

12 098

12 229

456 519

480 846

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2020

9 932

59 264

410 796

479 992

Sākotnējā vērtība
31.12.2019
Iegādāts
Norakstīts
31.12.2020
Nolietojums
31.12.2019
Aprēķināts
Norakstīts
31.12.2020

Ēkas un
inženierbūves

Postenī Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek iekļauti ilgtermiņa ieguldījumi apsaimniekošanā
saņemtajā īpašumā no Jūrmalas pilsētas domes, pamatojoties uz 2014.gada 30.septembra Līgumu Nr.1.216/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
Sabiedrības vadība ir izvērtējusi pamatlīdzekļu vērtības un apliecina, ka uz bilances datumu nav vērtības
samazinājuma, kas atspoguļojams šajā gada pārskatā.
27) (3.3.3.)
Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem
Bilances vērtība

28) (3.3.3.)
Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšana
Laikrakstu abonēšana
Domēna izmaksas
Datorprogrammu apkalpošanas izmaksas
Pasākumu organizēšanas izdevumi
Transporta nomas izdevumi
Reklāmas izdevumi
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31.12.2020
Eur
28 641
(6 667)
21 974

31.12.2019
Eur
24 715
(6 667)
18 048

31.12.2020
Eur
1 101
63
55
207
2
6
1 434

31.12.2019
Eur
1 224
61
47
186
3 841
2 608
229
8 196

SIA „Dzintaru koncertzāle”
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Reģistrācijas numurs:40003378932

GADA PĀRSKATS
Par periodu: 01.01.2020. – 31.12.2020.

Finanšu pārskata pielikumi
29)
Uzkrātie ieņēmumi

Dotācija par decembrī notikušajiem pasākumiem

30)
Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi bankās
Naudas līdzekļi kasē
Nauda ceļā

31.12.2020
Eur
15 115
15 115

31.12.2019
Eur
10 388
10 388

31.12.2020
Eur
541 049
425
541 474

31.12.2019
Eur
622 475
399
17
622 891

31) (4.5.4.)
Citi aizņēmumi

31.12.2020
Īstermiņa
daļa
Eur
-

-

31.12.2019
Ilgtermiņa Īstermiņa
daļa
daļa
Eur
Eur
3 665
-

-

-

-

Ilgtermiņa
daļa
Eur
Finanšu līzings
transportlīdzeklim

Kopā
Eur

-

Kopā
Eur
3 665

3 665

3 665

Nomas līgumu saistības attiecas uz vieglā pasažieru transportlīdzekļa finanšu nomas līgumu, sākot ar 2017.gada
aprīli un pēdējo maksājuma termiņu 2020.gada aprīlī, procentu likme 1,9%+3mEURIBOR.

32) (1.8.6.)
Parādi radniecīgām sabiedrībām

Jūmalas Pilsētas Dome par pakalpojumiem

33)
Pārējie kreditori

Darba algas
Ieturējumi no darba samaksas (izņemot nodokļus)

34) (4.5.3.) ilgāk par 5 gadiem
Nākamo periodu ieņēmumi
Biļešu ieņēmumi
Reklāmas ieņēmumi
Nomas maksas
VKKF līdzfinansējums
Saņemts finansējums *
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31.12.2020
Eur
266
266

31.12.2019
Eur
266
266

31.12.2020
Eur
23 301
109
23 410

31.12.2019
Eur
23 193
111
23 304

31.12.2020
Eur
7 700
60
156 013
10 000
4 372
178 145

31.12.2019
Eur
13 520
5 650
71 315
4 372
94 857
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Nākamo periodu ieņēmumi

* Saņemts finansējums
ilgtermiņa ieguldījumu iegādei

31.12.2020
Ilgtermiņa Īstermiņa
daļa
daļa
Eur
Eur
60 124
4 372
60 124

4 372

31.12.2019
Ilgtermiņa Īstermiņa
daļa
daļa
Eur
Eur
Eur
64 497
4 372
64 496

Kopā

64 496

64 497

Kopā
Eur
68 869

4 372

68 869

(4.5.8.)
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi atspoguļo pirms bilances datuma saņemtās apmaksas, saskaņā ar
noslēgtiem līgumiem par telpu nomu, reklāmas pakalpojumiem, VKKF līdzfinansējumu un biļešu ieņēmumiem
par pasākumiem, kas notiks pēc bilances datuma.
2017.gadā Sabiedrība ir saņēmusi līdzfinansējumu no Borisa un Ināras Teterevu fonda Eur 80 163 apmērā jauna
koncertflīģeļa iegādei. Pamatlīdzeklis nodots ekspluatācijā 2017.gada 2.maijā. Saņemtais finansējums tiks
pārnests uz peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem pakāpeniski pamatlīdzekļa atlikušajā derīgās lietošanas
laikā 20 gados. Pārskata gadā uz ieņēmumiem attiecināti Eur 4 372.
Saņemtos finansiālos atbalstus iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā kurā saņemta finanšu palīdzība vai
finansiālais atbalsts.
Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemtā finanšu palīdzība un atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ieņēmumi,
kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai par finanšu palīdzību un atbalstu iegādāto pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas perioda laikā.

35) (4.5.8.)
Uzkrātās saistības

31.12.2020
Eur
18 001
4 996
22 997

Uzkrājums neizmantotām atvaļinājuma izmaksām
Uzkrātās saistības piegādātājiem un darbuzņēmējiem

31.12.2019
Eur
32 784
19 458
52 242

36) Notikumi pēc pārskata gada beigām un Darbības turpināšanas pieņēmums (1.6.)
Vadība uzskata, ka sabiedrības darbības turpināšana nav apdraudēta, bet kamēr turpinās ārkārtas situācija un
pastāv publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, situācija ir neskaidra. Taču ir pieņēmums, ka ierobežojumi
nebūs mūžīgi un tiklīdz tie tiks atcelti, sabiedrība turpinās savu saimniecisko darbību un spēs nodrošināt
pozitīvu naudas plūsmu. Pārskata gada likviditātes rādītāji arī norāda uz darbības turpināšanu. Apgrozāmie
līdzekļi ir divas reizes vairāk nekā īstermiņa saistības.
Guntars Ķirsis

Valdes loceklis

___________________________

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
Vecākā grāmatvede
Inese Straudovska

_______________________

2021.gada 05.marts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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