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Ziņas par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

SIA “Vidzemes koncertzāle”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistra Nr., vieta un datums

44103089090

Adrese (juridiskā un pasta)

Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Valdes loceklis

Līdz 29.09.2019. Ilona Asare
No 30.09.2019. Laura Klapare

Dalībnieku pilni vārdi, īpatsvars % un adreses

Cēsu novada pašvaldība, 100%

Gada pārskatu sagatavoja

Dzintra Pūliņa- Finanšu nodaļas vadītāja
grāmatvede

Pārskata gads

01/01/2019 – 31/12/2019

Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība

EUR

Vidējais darbinieku skaits

37

Zvērināts revidents

Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801
A.Kursīte sert.Nr 14
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Vadības ziņojums
Pamatinformācija
Lai sekmētu Vidzemes reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidotu pilnvērtīgu kultūrvidi,
nodrošinātu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslas pieejamību un veicinātu sabiedrības kultūrizglītību Cēsu
novadā un Vidzemes reģionā, 2013.gada 5.novembrī, šo mērķu sasniegšanai, tika nodibināta kapitālsabiedrība SIA
,,Vidzemes koncertzāle”, reģ.Nr. 44103089090 (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
Sabiedrības pamatkapitāls ir 24 005,- EUR, 100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība.
Sabiedrība struktūrvienības izvietotas Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.
Sabiedrības darbība pārskata gadā
2019.gadā tika mainīts valdes sastāvs – ir atbrīvota no valdes locekļa amata Ilona Asare un ievēlēta Laura Klapare.
Sabiedrības vidējais nodarbināto skaits 2019.gadā ir 37 (trīsdesmit septiņi) darbinieki.
Sabiedrības darbība 2019.gadā tika veikta pamatojoties un vadoties pēc sekojošiem pamatdokumentiem:
1) SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģija 2015. – 2019.gadam;
2) Cēsu novada pašvaldības un Sabiedrības Deleģēšanas līgums;
3) Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģija 2014-2024. gadam,
3.4.3.1. aktivitātē „Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.
Valsts pārvaldes un pašvaldības uzdevumu ietvaros Sabiedrība savas darbības laikā nodrošina programmas
daudzveidību un sasniedz konkrētus rezultatīvos rādītājus.
2019. gadā Sabiedrība apmeklētājiem piedāvājusi daudzveidīgu māksliniecisko programmu, kuru raksturo žanru
daudzveidība un izcilu mākslinieku piesaiste un dalība mākslinieciskajos projektos. 2019.gadā tikuši realizēti 82
mākslinieciski projekti - simfoniskās mūzikas, kora, džeza un kamermūzikas koncerti, dramatiskā teātra izrādes, baleta
un laikmetīgās dejas izrāde, programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, mākslas kino programmas, vizuālās mākslas
izstādes.
Koncertzāles “Cēsis” 2019.gada mākslinieciskās programmas veidošanas virzība un kulminācija bija nozīmīgi Latvijas
kultūrā dzīves notikumi – II starptautiskais festivāls” Pētera Vaska mūzikas aprīlis”, koncertzāles “Cēsis” 5 gadu Jubilejas
pasākumi un piektais starptautiskais festivāls" Čello Cēsis".
Koncertzāle izstrādājusi 2019.gada māksliniecisko programmu, atspoguļojot visdažādākos mākslas virzienos simfoniskās, kamermūzikas, džeza un laikmetīgās mūzikas koncertos, operuzvedumos, baleta un dramatiskā teātra
izrādēs, multimediālos projektos, programmas bērniem un ģimenēm ar bērniem, kino programmās un vizuālās mākslas
izstādēs. Koncertzāle piedāvāja apmeklētājiem daudzveidīgu māksliniecisko programmu, turpinot Cēsu koncertzāli
raksturojošās koncertu sērijas - džeza mūzikas koncertu sēriju“Jazz lounge”, laikmetīgās mūzikas programmu
,,Ambiente skatuve_Tīrkultūra” , bērnu un jauniešu programmu, kā arī jaunu koncertciklu “Mūzika Mākslas galerijā’’, jau
minētos II starptautisko festivālu ”Pētera Vaska mūzikas aprīlis”, Koncertzāles “Cēsis” 5 gadu Jubilejas pasākumus un
festivālu "Čello Cēsis".
Bērnu, jauniešu programma ir viens no svarīgākajiem koncertzāles plānošanas aspektiem, piedāvājot programmu visu
vecuma grupu aptverošu. Programmas ietvaros plānojam gan partneru, gan koncertzāles pašproducētas programmas.
Šogad mazajiem klausītājiem piedāvājām Dziesmu svētku programmā iekļauto Latvijas vokālo ansambļu uzvedumu
“Vilkam tāda dvēselīte”, RDKS meiteņu kora Tiara, Māŗas Ķimeles režisēto un Latvijas Lielajai Mūzikas balvas nominēto
Imanta Ramiņa operu ”Lakstīgala”, kā arī vairākas dramatiskā un Leļļu teātra izrādes. Sadarbībā ar Leļļu teātri, pavisam
mazākajiem tika uzaicināta viesizrāde “Naksitrallīši”, kas nominēta “Spēlmaņu nakts 2017/2018” balvai kā Gada izrāde
bērniem. Vecuma grupai virs piecpadsmit tika plānota izrāde “Zelta zirgs”, kas saņēmusi jau starptautiskas balvas un
nominēta “Spēlmaņu nakts 2017/2018” balvai kategorijās “Gada lielās formas izrāde”. Vecāko klašu audzēkņi iepazinās
ar dramatiskā teātra izrādēm- “Baltā grāmata” un “Būt nacionālistam”.
Koncertzāles programmu realizēja augsta līmeņa profesionāļi, izcilākie Latvijas, Eiropas un pasaules mākslinieki.
Koncertzāles apmeklētājiem bijusi iespēja tikties ar ievērojamiem latviešu un pasaules māksliniekiem, un tie ir - vijolnieki
Gidons Krēmers, Hugo Tičati no Zviedrijas, Prija Mičela no Lielbritānijas, franču pianists Likā Debargs, latviešu pianisti
Reinis Zariņš, Georgijs Osokins, Vestards Šimkus un Agnese Egliņa,Deutche Gramophone mākslinieki no Nīderlandes
klavieru duets Arturs un Lukass Juseni, pasaules operu solisti Līne Karlsone, Maikls Veiniuss, Tobiass Kērers, Elīna
Šimkus, Latvijas Radio koris, orķestri Kremerata Baltica, O/Modernt, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris,
BungesJugenBallett, diriģenti Andris Poga, Sigvards Kļava,režisors Viesturs Kairišs. Džeza apvienība no Francijas
Impérial Orphéon, laikmetīgās mūzikas pārstāvji Tom Adams no Vācijas, Ņujorkas multimediāliste Kelsey Lu, islandiešu
mākslinieks Hogni. Tika izveidota jauna kamermūzikas koncertsērija "Mūzikas mākslas galerijā",kurā klausītāji varēja
iepazīties ar pašmāju labākajiem kameransambļiem,kuru programmās nozīmīga daļa tika veltīta latviešu komponistu
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mūzikai.Koncertsērijas programmas sniedza ansambļi Trio Art-I Schock, trio Angelicus,latviešu jaunie mūziķi –
klarnetiste, Lielās Mūzikas balvas 2018 laureāte Anna Gāgane, čellists Kristaps Bergs un pianiste Linda Leine ansamblī
"Trio Fabel". Programma viennozīmīgi iezīmē plašu mākslinieku ģeogrāfisko amplitūdu, kas ļauj klausītājiem iepazīt gan
Latvijas, gan mūzikas, mākslas jaunākās tendences visa pasaulē.
Unikālas un augstvērtīgas mākslinieciskās programmas izveidei Koncertzāle joprojām turpina aktīvi strādāt ar plašu
spektru sadarbības partneru - nacionālajiem profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu kultūras
institūcijām, mūzikas aģentūrām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem un šīs ciešās sadarbības rezultāti
spilgti atspoguļojas īstenotajā mākslinieciskajā programmā. 2019.gada I pusgada programmas veidošanā koncertzāles
partneri bija Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, orķestris Kremerata Baltica, kamerorķestris O/Modernt no
Zviedrijas, VSIA Latvijas Koncerti, Jaunais Rīgas teātris, DDT teātris, Daugavpils teātris, Latvijas Leļlu teātris, LR3
kanāls Tīrkultūra, mūzikas aģentūra Konzertdirektion Schmid Vācijā, O/Modernt Zviedrija.
Martā izskanēja Gidona Krēmera un Kremerata Baltica koncertprogramma ,,Tango” ar A.Maskata,A.Pjacollas,G.Pelēča
kompozīcijām. Koncerta solists Gidons Krēmers aicināja programmai pievienoties viessolistam, franču pianistam Likā
Debargs,kurš pirmatskaņoja M.Magina 1.Klavierkoncertu. Šogad otrajā festivālā ”Pētera Vaska mūzikas aprīlis” mūzikas
durvis tika pavērtas vēl plašāk. Programmā tika ietverti ne tikai Pētera Vaska skaņdarbi, bet arī komponista radošo
domubiedru partitūras, spilgti iekrāsojot baltiešu un skandināvu mūzikas paleti. Pētera Vaska mūzikas lasījums festivālā
tika demonstrēts dažādos mākslas žanros, instrumentālajā mūzikā, dejas valodā un vizuāli poētiskā multimediālā
projektā.Festivāls “Pētera Vaska mūzikas aprīlis” top ciešā sadarbībā ar pašu komponistu. Viņš ir mākslinieciskā satura
veidotājs un ideju ģenerators, klātesošs visos festivāla koncertos. “Cēsu koncertzālei ir pavisam sevišķs pievilkšanās
spēks. Tā vienmēr aicina atgriezties. Ar prieku un cerībām gaidu atkalsatikšanos aprīļa festivālā – šoreiz kopā ar
maniem brāļiem mūzikā Arvo Pertu, Arturu Maskatu, Erki Svenu-Tīru, Hugo Tičati un Vestardu Šimku,” runājot par II
festivālu, atklāj komponists Pēteris Vasks.Festivāla atklāšanas koncertā “Brāļi”,13. aprīlī, skanēja komponista lielākās
autoritātes Arvo Perta mūzika – opuss “Fratres”, zviedru mūsdienu komponista Alberta Šnelcera “Apollonian Dances” un
somu komponista Oli Mustonena “Klavieru kvintets”. No paša Pētera Vaska dzirdējām “Mazo vasaras mūziku” un
“Ceturto stīgu kvartetu”. Šī koncerta programma skanēja zviedru kamerorķestra ''O’Modernt'' solistu izpildījumā, kuriem
raksturīgi jaunu izteiksmes veidu meklējumi mūzikā.
Koncertā “Vasks mūzikā un dejā” ieraudzījām Pētera Vaska daiļradi neierastākā šķautnē – laikmetīgā baleta
iestudējumā. Pasaulslavenā horeogrāfa Džona Noimaijera dibinātais Vācijas ''Bundes Jugend Ballett'' (Nacionālais
Jaunatnes balets) iestudēja viencēlienu, kas balstīts Vaska skaņdarbā klavieru kvartetam. Komponista mūzikā paustās
skumjas un cerība atspoguļojās arī Saša Rivas radītajā horeogrāfijā. Otrajā daļā skatītāji piedzīvoja baleta numurus ar
Vaska, Mālera un Glāsa mūziku.
14. aprīlī, notika jaunās latviešu gleznotājas Sandras Strēles izstādes “Ilgu hronika” atklāšana “Insignia” mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”. Sandra Strēle savas izstādes apzināti veido kā vienotas lielformāta instalācijas – cikliski iedomu
stāsti, kas atsauc atmiņā kādreiz dzirdētu mūziku, izlasītu grāmatu vai skatītu filmu, vedina uz poetizētām pārdomām
par cilvēku un dabas trauslajām attiecībām. Tā paša vakara koncertā “Vientuļais eņģelis. Meditācija vijolei un stīgu
orķestrim” zviedru kamerorķestris ''O’Modernt'' festivālam Cēsīs dāvināja Baltijas valstu komponistu mūzikas
programmu, kurā latviešiem Pēterim Vaskam un Arturam Maskatam blakus izskanēja igauņu komponists Erki Svens
Tīrs. Dzirdējām Vaska “Vientuļo eņģeli”, Maskata “Concerto Grosso No 1”, bet festivāla īpašais notikums bija vijolniekam
Hugo Tičati veltītā Erki Svena Tīra opusa “Angel’s Share” vijolei un orķestrim pirmatskaņojums Latvijā.
Festivāla “Pētera Vaska mūzikas aprīlis” noslēguma koncertā 20. aprīlī izskanēja multimediālais klaviermūzikas koncerts
“Vasks. Šimkus. Purvītis”, kurā skan Pētera Vaska cikls ''Gadalaiki'' lieliskā pianista Vestarda Šimkus izpildījumā, ko
papildina Roberta Rubīna veidotās projekcijas ar latviešu glezniecības klasiķa Vilhelma Purvīša skaistākajām ainavām.
Koncertzāle “Cēsis” 1. jūnijā ar klasikas virsotnēm vērienīgi atzīmēja piekto gadadienu. ‘’Koncertzāles 5 gadu jubilejas
koncerts | ČAIKOVSKA PIRMAIS UN VĀGNERA VALKĪRA’’ Koncertzāles piecu radošo gadu kulminācija ir
apliecinājums mūsu pārliecībai, darbības principiem un sasniegumiem, ko raksturo izcilība, unikalitāte un laikmetīgums.
Īpašajā jubilejas vakarā vēlējāmies atspoguļot augstākās mākslinieciskās virsotnes – izcilos Vāgnera, Čaikovska un
Blumberga meistardarbus, laikmetīgā skatījumā un labāko mūsdienu interpretu izpildījumā.” Svētku koncerta pirmajā
daļā skanēja krievu klasiskās mūzikas ikona, viens no visu laiku populārākajiem klavierkoncertiem – Pētera Čaikovska
Pirmais koncerts klavierēm un orķestrim, kura skaistās, majestātiskās ievadtaktis pazīstamas ikvienam. Kopā ar LNSO
muzicēja Reinis Zariņš, kurš bija uz Cēsu skatuves arī pirms pieciem gadiem, spēlējot solo un uzstājoties ar
pasaulslavenajiem dziedātājiem Aleksandru Antoņenko un Egilu Siliņu. Šī bija pirmā reize, kad Reinis Zariņš spēlēja
Čaikovska Pirmo, un, zinot, cik rūpīgi Reinis iedziļinās ik jauna opusa iestudēšanā, klausītāji klātbūtnē koncertzālē, kā
arī radio tiešraidē LR3 Klasika, ar lielu interesi piedzīvoja, kādas līdz šim nedzirdētas dzīles pianists bija atradis šajā
visiem tik labi zināmajā opusā.
Pēc vērienīgas skatuves pārbūves, vakara otrajā daļā, režisora, pieredzējušā Vāgnera interpreta Viestura Kairiša,
“Nībelunga gredzena” triju pamatdaļu režisors inscenētāja, Viestura Kairiša iestudējumā, skanēja Riharda Vāgnera
operas “Valkīra” pirmais cēliens. “Valkīra” ir otrā no Vāgnera grandiozā cikla “Nībelunga gredzens” operām (secībā –
“Reinas zelts”, “Valkīra”, “Zīgfrīds”, “Dievu mijkrēslis”). Ar LNSO, diriģentu Andri Pogu pie diriģenta pults un izciliem
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viessolistiem – Zīglindes lomā Latvijas klausītājiem labi pazīstamā zviedru soliste Līne Karlsone, Zīgmunds, lieliskais
zviedru tenors Mihaels Veiniuss, savukārt Hundinga lomā redzējām izcilo somu basu Timo Rīhonenu. Visi trīs solisti,kuri
ir pieprasīti un nepārspējami vāgneristi uz pasaules lielākajām skatuvēm. Jubilejas koncerts bija īpašs arī ar to, ka tika
izmantota koncertzālē “Cēsis” teicami ierīkotā, bet ne tik bieži izmantotā orķestra bedre. Pie diriģenta pults – LNSO
mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga, kas pievēršas operas žanram pārāk reti, taču Jubilejas
iestudējuma rezultāts bija patiešām fascinējošs.
Pirms svētku koncerta tika atklāta izcilā domātāja un mākslinieka Ilmāra Blumberga (1943-2016) darbu izstāde
“Turpinājums”. Tieši talantīgais, scenogrāfs, grafiķis, grāmatu un plakātu dizainers ir veidojis Koncertzāles “Cēsis”
logotipu. Mākslinieka darbi no Ulda Pīlēna privātkolekcijas bija skatāmi arī koncertzāli atklājot, 2014. gada maijā.
Savukārt mākslas galerijā “Insignia” tika izstādīts episkais Ilmāra Blumberga gleznu cikls “Visu laiku snieg” no Latvijas
Nacionālā
mākslas
muzeja
kolekcijas,
kas
pirmo
reizi
bija
apskatāms
ārpus
Rīgas.
Rudenī jauno,sesto koncertsezonu atklāja piektais starptautiskais čellu festivāls “Čello Cēsis”,kurš norisinājās no 20.-22.
septembrim. Veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar Lietuvas Nacionālais simfoniskais orķestri, rada turpinājumu arī šī gada
festivālā. Simfoniskās mūzikas programmai tika pieaicināti spožākie jaunās paaudzes mūziķi ,vācu čellists Danjulo
Išizaka,latviešu čelliste Margarita Balanas un vijolniece Kristīne Balanas.Izcils bija kamermūzikas vakars ar amerikāņu
čellisti Ešliju Bāsgeitu un Reini Zariņu,kā arī programma ar ievērojamu latviešu mūzikas īpatsvaru Perpetum ritmico un
Ērika Kiršfelda koncertprogrammā. Senatnes skanējumu festivālā ienesa čellista Ramona Jaffes un latviešu
klavesīnistes Ainas Kalnciemas sniegums.Mūziķu veidotā koncertprogramma klausītājus aizveda mūzikas vēstures
piepildītā ceļojumā no senajiem Baha un Hendeļa skaņdarbiem, līdz mūsu laikabiedru Pētera Vaska, Jura Karlsona un
paša čellista Ramona Jaffes oriģināldarbiem. Čelliste Margarita Balanas koncerta noskaņu ietērpa krāsās, gleznojot.Tika
producēta īpaša izrāde festivāla jaunākajiem klausītājiem. Vara Klausītāja muzikālajā izrādē “Tanabata jeb teika par
divām zvaigznēm” kā sapnis īstenībā, mūzikā, zīmējumos un dejā tika izstāstīta sena japāņu teika par debess
karaļvalsts dzīvi. Fantāzijas bagātajā rotaļā iesaistījās trīs mums visiem labi pazīstamas latviešu mūziķes – Guna Šnē
(čells), Elīna Endzele (perkusijas), Agnese Egliņa (klavieres) un divas japāņu mākslinieces – dejotāja Minako Suzuki un
izrādes māksliniece Hiroko Ošima.Koncertsērija “Ambiente skatuve” tika turpināta ciešā sadarbībā ar Latvijas Radio
programmu “Tīrkultūra”. Koncertsēriju atklājām janvāra beigās ar Tom Adams performanci.T.Adams ir komponists,
producents un dziesmu autors no Anglijas, kurš dzīvo un strādā Berlīnē. Viņa pašizdotais solo ieraksts “Silence” iznāca
2017.gadā un tika iekļauts NPR radio gada albumu desmitniekā. Dziesminieka koncertā pieaicināts latviešu mūziķu
projekts “Vēstnieks”,kura radošais līderis ir pianists un komponists Rudolfs Macats.Koncertsērijā savas muzikālās izjūtas
balsī un čella spēlē izpauda arī afro amerikāņu dziedātāja Kelsi Lu un britu mūzikas producents Sebastjans
Plano.Sadarbībā ar Latvijas Radio bigbendu izskanēja Raimonda Paula kino un teātra mūzikas programma. Gada
nogalē pirmo reizi koncertzālē skanēja baroka laika mūzika.Ar izsmalcinātu franču baroka programmu viesojās
ansamblis Les Ombres.Koncertzāle,sadarbībā ar Latvijas profesionālajiem teātriem ik gadus bagātina māksliniecisko
programmu ar dramatiskā teātra izrādēm,arī veidojot ik vasaras izcilāko izrāžu sēriju "Grand Prix" programmā,kuru veido
teātra kritiķe Silvija Radzobe.Gads tika noslēgts ar ikgadējo Liepājas simfoniskā orķestra koncertu,kuras programmas
vadmotīvs bija pasaules kino mūzika Jāņa Ivuškāna aranžijās simfoniskajam orķestrim.
Sabiedrība ir līdzorganizators dažādām konferencēm, semināriem un korporatīviem pasākumiem.
Lai paplašinātu Koncertzāles pasākumu klāstu un auditoriju, Koncertzāles lielā zāle tiek iznomāta dažādiem Latvijas
producentiem, kas nodrošina populārās mūzikas koncertu norisi (2019.gadā – Fonds Viegli, Melo M, Ainārs Mielavs,
Ralfs Eilands, Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš, Intars Busulis, Guntars Račs, IGO, Tautumeitas, Labvēlīgais Tips,
Mārtiņš Brauns u.c.).
Vidzemes koncertzālē ,,Cēsis”, laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, notikuši dažādu mākslas žanru
pasākumi, t.sk.:
82 Sabiedrības rīkotie pasākumi (Simfoniskās mūzikas koncerti -5 ; Kora mūzikas koncerti - 2; Kamermūzikas, džeza
u.c. Koncerti-15; Teātra izrādes - 9; operas, baleta u.c. Izrādes - 2; laikmetīgās dejas uzvedumi -1; Pirms koncerta
sarunas, meistarklases - 14; Filmu skates 2 virzieni - 903; Izstādes - 6; Daudznozaru festivāli (Čello Cēsis festivāls -5;
Pētera Vaska festivāls -4; Cēsu mākslas festivāls -9);
64 producentu rīkotie pasākumi;
21 amatieru mākslas kolektīvu un Vidzemes kamerorķestra rīkotie pasākumi
893 kino seansi
10 Eiropas mākslas kino seansi ciklā “Kino gardēdis”
6 izstāžu projekti
Kopā: 1076 pasākumi
Sabiedrība savu pamatdarbību - veidotās mākslinieciskās programmas saturu nodrošinājusi ar Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansiālu atbalstu 199113 EUR apmērā projekta “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšana Vidzemes koncertzālē 2019.gadā” ietvaros.
2019.gadā Sabiedrība programmas paplašināšanai novirzījusi finansējumu 174784 EUR apmērā no iekasētajiem biļešu
ieņēmumiem.
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2019.gadā Sabiedrība veica ieguldījumus profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešamajās iekārtās
un aprīkojumā ieguldot 12191,79 EUR, kas nodrošina ne tikai Sabiedrības sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti, bet arī
dod iespēju gūt papildus ieņēmumus no inventāra iznomāšanas.
Sabiedrības 2019.gada finanšu rezultāts ir peļņa 2 222EUR.
Sabiedrības finanšu rādītāju analīze
Sabiedrības līdzekļus pamatā veido Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums mākslinieciskās programmas
nodrošināšanai, biļešu ieņēmumi realizējot māksliniecisko programmu, kā arī telpu nomas ieņēmumi.
Pārskata periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 1058165,- EUR, kas
salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājies par 86526,- EUR, jeb 9 %.
Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 1,14. Sabiedrības īstermiņa saistības ir mazākas par apgrozāmo līdzekļu apmēru
summā 18234,- EUR. Kopējo aktīvu apgrozījuma koeficents 5,76.Tas nozīmē ka sabiedrība pilnībā spēj norēķināties ar
saviem kreditoriem to noteiktajos termiņos.
Sabiedrības rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 23,90 % (No PZ - (Bruto peļņa/Apgrozījums)*100), kas liecina par
sekmīgu pamatdarbības efektivitāti.
Sabiedrībai nav ilgtermiņa kreditoru no banku vai citu uzņēmumu puses. Sabiedrība neatrodas nevienā tiesvedības
procesā, kas varētu ietekmēt uzņēmuma likviditātes rādītājus. Sabiedrībai nav nodokļu parādu.
Sabiedrības finanšu stabilitātes rādītāji kopumā vērtējami pozitīvi.
Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanās principus.
Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata
novērtējumu.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Ir apstiprināta 2020.gada mākslinieciskā programma, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitāla fondu par projekta
“Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 2020.gadā”
īstenošanu, paredzot finansējumu 2020.gada mākslinieciskās programmas nodrošināšanai 214 000 EUR apmērā.
2020.gadā koncertprogrammas paplašināšanai Sabiedrība plāno novirzīt finansējumu 211829,- apmērā.
Sabiedrība gūs papildus ieņēmumus no iepriekšējos gados iegādāto pamatlīdzekļu iznomāšanas.
Regulāri tiks kontrolēts Sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un
vidēja termiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.
Sabiedrība 2020.gadā turpinās savu saimniecisko darbību, saskaņojot ieņēmumus ar izdevumiem, lai 2020.gada
rezultāts būtu pozitīvs.
Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu
Sabiedrības vadība ierosina pārskata gada peļņu novirzīt Sabiedrībai nepieciešamā skatuves aprīkojuma iegādei un
koncertdarbības nodrošināšanai.
2020.gada 5.martā

Valdes locekle

_________________________

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
PIEZĪMES
RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS
NUMURS

Nr.
1 Neto apgrozījums:

1

no citiem pamatdarbības veidiem
2

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

2

3 Bruto peļņa vai zaudējumi

2019

2018

1 058 165

971 639

1 058 165

971 639

(805 292)

(708 713)

252 873

262 926

4 Pārdošanas izmaksas

3

(64 046)

(56 017)

5 Administrācijas izmaksas

4

(187 337)

(181 388)

6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

1 723

632

7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

6

(991)

(2 396)

8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

7

0

0

0

0

2 222

23 757

0

0

2 222

23 757

2 222

23 757

citām personām
9 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
10 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
11

8

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa
aprēķināšanas

12 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Valdes locekle

_________________________

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Bilance 2019.gada 31.decembrī

Piezīmes
numurs

Aktīvs

2019

2018

0
0

0
0

34 265

31 759

0

1 454

11

34 265
34 265

33 213
33 213

12

4 484
3 081

4 194
932

7 565

5 126

38 264
2 829
6 994

46 922
5 413
5 630

48 087
93 911
149 563
183 828

57 965
73 610
136 701
169 914

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi.
Nemateriālie ieguldījumi kopā
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un
bioloģiskie aktīvi)
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Avansa maksājums
Krājumi
kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi.
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas.

10

13
14
15

Debitori kopā
Nauda

16
Apgrozāmie līdzekļi kopā

Aktīvu kopsumma
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Bilance 2019.gada 31.decembrī

Piezīmes
numurs

Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Īstermiņa parādi
No pircējiem saņemtie avansi.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie kreditori.
Nākamo periodu ieņēmumi.
Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kopā
Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

Valdes locekle

_________________________

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

2019

2018

17
18
18

24 005
26 272
2 222
52 499

24 005
2 515
23 757
50 277

19
20

7 530
25 338

10 206
34 146

21

20 493

17 194

22
23
24

15 546
28 576
33 846
131 329

15 447
0
42 644
119 637

131 329

119 637

183 828

169 914
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Naudas plūsmas pārskats
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)
2019

2018

2 222

23 757

11 127
0
0

7 945
2
0

0

0

13 349

31 704

9 878
(2 439)
11 692

(6 065)
(4 184)
8 073

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma
4.Izdevumi procentu maksājumiem
5.Izdevumu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem
6.Pamatdarbības neto naudas plūsma

32 480
0
0
32 480

29 528
0
(1 419)
28 109

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
7.Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(12 179)
(12 179)

(13 094)
(13 094)

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1.Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

0
0

0
0

0

0

20 301
73 610
93 911

15 015
58 595
73 610

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem debitoru
parādiem)
Pamatlīdzekļu norakstīšana
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)
Krājumu atlikumu pieaugums (-)vai samazinājums(+)
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un, pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu atlikuma pieaugums(+) vai samazinājums(-)

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
V.Pārskata gada neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums
VI. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā
VII. Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās
Valdes locekle

_________________________

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju vai daļu
kapitāls
(pamatkapitāls)
24 005

2 515

26 520

Nesadalītās peļņas
palielinājums/samazinājums

0

23 757

23 757

Atlikums 2018.gada
31.decembri

24 005

26 272

50 277

Nesadalītās peļņas
palielinājums/samazinājums

0

2 222

2 222

Atlikums 2019.gada
31.decembri

24 005

28 494

52 499

Atlikums 2017.gada
31.decembrī

Valdes locekle

_________________________

Nesadalītā peļņa

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa

Pielikums no 13. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2019.gada 31.decembri pielikums
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka
sabiedrība darbosies turpmāk
Pārskata sagatavošanas pamats
Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma”, kā
arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma piemērošanas noteikumu” nosacījumus.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Pārskata periods
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielietotie grāmatvedības principi
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas 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 dienu, kad gada pārskatu paraksta
vadība;
c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata
gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4) 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;
5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un
būtību, nevis tikai juridisko formu;
8) 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.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu
atlikumiem.
Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).
Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss ir:
•Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais euro atsauces kurss;
•tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē euro atsauces kursu – pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas
sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret euro (Bloomberg,
Reuters, Financial Times publicētie ārvalstu valūtu kursi attiecībā pret euro).
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā.
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Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par
gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā
uzrādītas īstermiņa posteņos.
Finanšu noma
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem un ir pārņemti ar tiem saistītie riski un atdeve, šie
pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties par tūlītēju samaksu. Līzinga procentu
maksājumi un tiem pielīdzinātie maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kurā tie ir radušies.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās
metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgā izmantošanas laika garumā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek
noteikta sava nolietojuma likme. Kopumā tās ir šādas:
Pārējie pamatlīdzekļi
5 gadi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums
3 gadi
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par pamatlīdzekļu izveidošanas
izmantoto aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas saistītas ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā
objekta nodošanai ekspluatācijā.
Krājumu novērtēšana
Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta.
Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.
Ieņēmumu atzīšanas principi
ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos
ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina izrakstīšanas datuma.
Izdevumu atzīšanas principi
Izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus
norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.
Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un
bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitoru parāda
atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus
iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja
parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds
noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas
tiesības, kā arī citos gadījumos.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv
varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un
saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām
sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".
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Uzkrātie ieņēmumi
Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu
pārskata gadā, attiecībā uz kuriem, saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz
attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.
Uzkrātās saistības
Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām
precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ
bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību
summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu
apliecinošiem dokumentiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Būtiskie pieņēmumi un spriedumi
Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara aplēses
un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas
dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības pieņēmumi
un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo vērtību.
Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana
Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko informāciju, novērtējot
aktīva patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem
Debitoru atgūstamā vērtība
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru
parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem
Krājumu novērtēšana
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un
nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, ka arī
krājumu neto pārdošanas vērtība.
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kuros
viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem
tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem,
kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas
novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem
Nav
III. Cita informācija
Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības (kopsumma)
Sabiedrībai nav bilancē neiekļautas finansiālas saistības.
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Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā
Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu
rādītājus, nav notikuši.
IV. Skaidrojums par sabiedrības darbības turpināšanas principu ievērošanu
Ir apstiprināta 2020.gada mākslinieciskā programma, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitāla fondu par projekta
“Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 2020.gadā”
īstenošanu, paredzot finansējumu 2020.gada mākslinieciskās programmas nodrošināšanai 214000,- EUR apmērā.
2020.gadā koncertprogrammas paplašināšanai Sabiedrība plāno novirzīt finansējumu 211829,- EUR apmērā.
Sabiedrība gūs papildus ieņēmumus no iepriekšējos gados iegādāto pamatlīdzekļu iznomāšanas.
Regulāri tiks kontrolēts Sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un
vidēja termiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.
Sabiedrība 2020.gadā turpinās savu saimniecisko darbību, saskaņojot ieņēmumus ar izdevumiem, lai 2020.gada
rezultāts būtu pozitīvs.
Gada pārskats sastādīts ievērojot darbības turpināšanās principus.
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas
normatīvajā regulējumā
Nav notikusi šāda grāmatvedības politikas maiņa
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VI. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem
Piezīme Nr.1
Neto apgrozījums
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:
Darbības veidi
Kino ieņēmumi
Koncertdarbības ieņēmumi
LR Kultūrkapitāla fonda finansējums
Cits Līdzfinansējums (KM un citi)
Telpu noma un citi pak.
Deleģēšanas ieņēmumi
Citi ieņēmumi (reklāma ,licences)
Kopā

31.12.2019.
91 200
264 361
199 113
84 699
197 341
197 810
23 641
1 058 165

31.12.2018.
86 738
252 361
197 555
0
206 106
189 383
39 496
971 639

Izmaiņas (+,-)
+4 462
+12 000
+1 558
+84 699
-8 765
+8 427
-15 855
+86 526

Piezīme Nr. 2
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā.
Iekļauj ar pārdošanu saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas
Koncertdarbības un kino nodrošinājums
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums;
mazv.inventārs
Personāla izmaksas
Sociālais nodoklis
Citi ēkas uzturēšanas izdevumi
Tehniskās izmaksas
Neatskaitāmais PVN
Kopā

31.12.2019.
433 715
12 367

31.12.2018.
346 452
9 401

132 590
31 660
144 584
32 559
17 817
805 292

136 462
30 944
135 135
34 492
15 827
708 713

Piezīme Nr. 3
Pārdošanas izmaksas
Iekļauj ar pārdošanu saistītās reklāmas un ar to saistītas materiālu izmaksas, un citas ar pārdošanu saistītās izmaksas
31.12.2019.
31.12.2018.
Mārketinga izmaksa
48 638
42 473
Biļešu izplatīšanas izmaksas
15 408
13 544
Kopā
64 046
56 017
Piezīme Nr. 4
Administrācijas izmaksas
Iekļauj ar tām saistītās personāla izmaksas, materiālu izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījumu summas un citas ar tām saistītās izmaksas
31.12.2019.
31.12.2018.
Sakaru izdevumi
3 550
3 681
Biroja izdevumi
4 016
4 082
Juristu pakalpojumi
0
352
Transporta izdevumi
8 853
7 962
Reprezentācijas izdevumi
5 480
3 609
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
819
845
Administrācijas atalgojums;nod.
161043
160 689
Citas administrācijas izmaksas (apdr.)
3 576
168
Kopā
187 337
181 388
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Piezīme Nr.5
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Neizlietotās DK
Citi ieņēmumi (iemaksātie,atceltie avansi)
Kopā

31.12.2019.
1 148
575
1723

31.12.2018.
0
632
632

31.12.2019.
797
192
2
991

31.12.2018.
743
114
1 539
2 396

31.12.2019.
0

31.12.2018.
0

31.12.2019.
0

31.12.2018.
0

2019
37

2018
40

Piezīme Nr.6
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Apdrošināšanas izmaksas
Darbinieku vervēšana, apmācība
Citi izdevumi
Kopā

Piezīme Nr.7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Piezīme Nr.8
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju

Piezīme Nr.9
Sabiedrībā nodarbināto personu skaits
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā
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VII. Skaidrojums par bilances posteņiem
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Piezīme Nr.10
Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Sākotnējā vērtība
uz 31.12.2018.
Iegādāts
Likvidēts
uz 31.12.2019.

1 390
0
0
1 390

1 390
0
0
1 390

Nolietojums
uz 31.12.2018.
Aprēķinātais nolietojums
Izslēgts
uz 31.12.2019.

1390
0
0
1 390

1390
0
0
1 390

0
0

0
0

Bilances vērtība uz 31.12.2018.
Bilances vērtība uz 31.12.2019.
Piezīme Nr.11

Pamatlīdzekļi
Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās
metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:
Citi pamatlīdzekļi
5 gadi
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas
3 gadi
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Sākotnējā vērtība
31.12.2018.
Iegādāts
Pārklasifikācija
Likvidēts
31.12.2019.
Nolietojums
31.12.2018.
Aprēķinātais nolietojums
Izslēgts
31.12.2019.
Bilances vērtība uz 31.12.2018.
Bilances vērtība uz 31.12.2019.

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu
izveidošana

Kopā

50 925
12 166
1 467
0
64 558

1 454
13
(1467)
0
0

52 379
12 179
0
0
64 558

19 166
11 127
0
30 293
31 759
34 265

x
x
x
x
1 454
0

19 166
11 127
0
30 293
33 213
34 265
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Apgrozāmie līdzekļi
Piezīme Nr.12
Krājumu atlikumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Preces pārdošanai
Krājumi kopā:

31.12.2019.
19
4 465
4 484

31.12.2018.
58
4 136
4 194

Izmaiņas (+,-)
-39
+329
+290

31.12.2018.
38 264
0
38 264

31.12.2018.
48 534
(1 612)
46 922

Izmaiņas (+,-)
-10 270
+ 1 612
-8 658

31.12.2019.
157
380
0
2 292
2 829

31.12.2018.
142
0
2 750
2 521
5 413

Izmaiņas (+,-)
+15
+380
-2 750
-229
-2 5 84

31.12.2019.

31.12.2018.

Izmaiņas (+,-)

6 994

5 630

+1 364

Piezīme Nr.13
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi nedrošajiem debitoru parādiem
Bilances vērtība
Piezīme Nr.14
Citi debitori
Drošības nauda
Avansa norēķinu personas
Nodokļu pārmaksas UIN
Citi debitori (nomnieku kom.)
Citi debitori kopā:
Piezīme Nr. 15
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumi (reklāma, apkalpošanas
līgumi, apdrošināšana)

Uzrādītas izmaksas, kas izdarītas pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamo gadu.
Piezīme Nr. 16
Naudas līdzekļu atlikumi uz 31.12.
31.12.2019.
34
93 877
93 911

Nauda kasē
Nauda bankā
Nauda kopā:

31.12.2018.
1 868
71 742
73 610

Izmaiņas (+,-)
-1 834
+22 135
+20 301

PASĪVS
Pašu kapitāls
Piezīme Nr.17
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no Dalībnieku ieguldījumiem.
Procenti no
Īpašnieki
pamatkapitāla
Cēsu novada pašvaldība
100%
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Daļu skaits
24 005

Daļas vērtība
Summa EUR
EUR
1
24 005
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Piezīme Nr.18
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
31.12.2019.

31.12.2018.

Izmaiņas (+,-)

26 272

2 515

+23 757

31.12.2019.
2 222

31.12.2018.
23 757

Izmaiņas (+,-)
-21 535

31.12.2019.
5 530
2 000
7 530

31.12.2018.
8 206
2 000
10 206

Izmaiņas (+,-)
-2 676
0
-2 676

31.12.2019.
25 338

31.12.2018.
34 146

Izmaiņas (+,-)
-8 808

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie
zaudējumi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Īstermiņa kreditoru uzskaite
Piezīme Nr.19
No pircējiem saņemtie avansi
No pircējiem saņemtie avansi
Drošības naudas
Kopā:
Piezīme Nr.20
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Piezīme Nr.21
Nodokļi
Nodokļa veids
Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Sociālās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Kopā
t.sk. nesamaksātie nodokļi
t.sk. nodokļu pārmaksas

Atlikums uz
31.12.18.

Aprēķināts
2019.gadā

Samaksāts
2019.gadā

(2 750)
4 396
8 590
4 193
15
14 444
17 194
2 750

0
47 889
94 286
54 459
162
X

0
(41 476)
(94 281)
(54 826)
(164)
X

Ieskaitīts citos
nodokļu
maksājumos
2019.gadā
2 750
(2 750)
0
0
0
X

Atlikums uz
31.12.19.

Piezīme Nr.22
Pārējie kreditori
Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.
31.12.2019.
Darba alga
15 546
Kopā
15 546

31.12.2018.
15 447
15 447

Izmaiņas (+,-)
+99
+99

Piezīme Nr.23
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamiem periodiem.
31.12.2019.
28 576

Nākamo periodu ieņēmumi
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31.12.2018.
0

Izmaiņas (+,-)
+28 576

0
8 059
8 595
3 826
13
20 493
20 493
0
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Piezīme Nr.24
Uzkrātās saistības
31.12.2019.
22 381
11 465
33 846

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības kopā:

2020.gada 05.martā
Gada pārskatu paraksta:
Valdes locekle

_________________________

Laura Klapare

Gada pārskatu sagatavoja:
Finanšu nodaļas vadītāja _________________________

Dzintra Pūliņa
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31.12.2018.
32 035
10 609
42 644

Izmaiņas (+,-)
-9 654
+856
-8 798

