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Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosukums Liepājas latviešu biedrības nams SIA

NACE kods 68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par

atlīdzību vai uz līguma pamata;

90.04 - Kultūras iestāžu darbība

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs,vieta un datums 42103027783

Liepāja,2005.gada 16.decembrī

Adrese Rožu laukums 5/6

Liepāja, LV-3401

Latvija

Dalībnieki Liepājas pilsētas Dome (100%)

Rožu ielā 6

Liepāja, LV-3401

Latvija

Dalībnieku pārstāvji Atis Deksnis - Liepājas pilsētas Dome

Atbildīgais darbinieks Antra Brūna - Liepājas pilsētas Dome

Valdes locekļu vārdi,uzvārdi Vita Hartmane - Valdes locekle

ieņemamie amati

Pārskata periods 01.01.2018. - 31.12.2018.

Revidenta un atbildīgā zvērinātā 'Nexia Audit Advice'' SIA

revidenta vārds un adrese LZRA Licence Nr.134

Grēcinieku iela 9-3,

Rīga, LV-1050

Latvija

Finanšu pārskata gadā lietotā naudas EUR

vienība



SIA "Liep5jas Iatviesu biednbas nams"
re6, Nr.42103027783

juridiska adrese Ro:u laukums 5/6, Liepaja, LV-3401
2018. gada parskats

Vaditxrs zinrrjuilrs

SIA "Liepdjas latvieiu biedribas nams" (turpm6k Sabiedriba) pamatdarbibas veids ir Nekustama ipa5uma
p6rvaldiSana par atlidzibu vai uz liguma pamata (NACE 68.32) un kult0ras iest6Zu darbiba (NACE 90.04)

Sabiedribas darbiba pdrskata periodE

Pamatojoties uz LiepSjas pilsEtas paSvaldibas administr5cijas 20t7.gada lEmumiem Nr.43 un Nr.44 ar SIA
Liepdjas Latvie5u biedribas nams tika noslEgti nekust6mS ipa5uma pdrvaldlSanas ligumi:

NekustamE ipa5uma parvaldi5anas ligums ar Liep6jas pilsEtas paSvaldibas administr6ciju Nr,1,55./1 no
1.03.20t7.,par nekustamd ipaiuma RoZu laukumd 5/6,Liepdj6 parvaldi5anu un apsaimniekoianu,

Nekustama lpa5uma pErvaldiSanas ligums ar Liepdjas pilsEtas paivaldibas administr5ciju Nr.1.55./2 no
L.03.20l7.,grozljumi Nr.1 no 13.07.2018, par nekustama ipa5uma Peldu iel6 57, LiepEjE pa-rvaldiSanu,

NekustamE lpaEuma pErvaldiSanas ligums ar Liepajas pilsEtas paSvaldibas administrdciju Nr.1,55./3 no
t.t2.20t7.par nekustama ipaSuma Kungu ielS 24,Liepdjd p6rvaldiSanu un apsaimniekoianu,

Domes noteikto funkciju izpildei tika sanemti finansu lidzekli 59879 EUR, kas bija paredzEti uzturEt un
apsaimniekot nekustamos ipalumus Peldu ielS 5T,LiepdjE un Kungu ielS 24,Liep6jd.

Pamatojoties uz Liep6jas pilsEtas pa5valdibas administrEcijas 2019.gada 24.janv-ara lemumu Nr.1l,tika noslEgts
deli(E5anas ligums par kult[ras funkcijas strate(isko mErku izpildi LatvieSu biedribas nama eka, t.i. r0pEties par
kultUru un sekm6t tradicionElo kult[ras v€rtibu saglabaianu, saskalS ar deli(ESanas llguma mer[a uzdevumiem
RoZu laukum6 5/6,LiepdjE, Kungu iela 24,Liepdjd un "PutVeji;ri", Peldu iel6 57, Liepaj6.

SaskalS ar noslegto deli(65anas ligumu,Sabiedribai ir iespEjas minEtos nekustamos ipaSumus iznom6t treSajdm
personam,pied6v6jot maksas pakalpojumus. Sabiedriba pErskata gadE izstr6ddjusi neapdzivojamo telpu
iznomdlanas kEttibu,nomas'maksas noteikSanas un aprE[in55anas metodiku, pamatojoties uz 2018.gada 1,j0nija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznoma5anas noteikumi". Tika veikts
paSizmaksas aprekins un apstiprindts telpu nomas pakalpojumu maksas cenradis.

l)emot vera,ka 201B.gads ir bijis Latvijas valsts simts gadu past6vE5anas jubilejas gads,pasakumi Liepdjas
laWieSu biedribas nam5 norisin6juSies apjomigdk un kupl6k6 skait5 nekd iepriek5Eja- gad6. Pasikumu skaits
sasniedzis 276, kas ir par 23o/o vairEk nek6 20t7.gadd.

2018.gada janvEri Sabiedriba tehniski aprikoja kamerzali un sadarbib6 ar Valsts naciondlo kinocentru uzsaka
regul6ri demonstret Latvijas simtgades kinofilmas,t6dEjddi kl0stot par viEnigo kinodemonstreSanas vietu 6rpus
Rigas,kur tika izr6ditas visas simtgades dokument5lSs filmas. Ja spElfilmas iedzivot6ji varEja noskatities Liepdjas
kinote5tri,tad dokumentElEs filmas,vareja redzEt tikai biedribas nam6. Kopumd tika izr6ditas 16 simtgades
kinofilmas.

Ziedu izstddes Sabiedriba riko jau 14 gadus,Sis izstddes ir vienigEs LatvijS,kuras tiek rikotas Srpus Rigas.
2018.gad6 pirmo reizi Liep6jd tika sarikota Roiu ziedu izsta-de "Mana roze LaWijas Simtgadei". Izstade ieguva
milzigu rezonansi. To apmeklEja aptuveni 1500 interesentu. Ziedu izst5des ir sevi apliecinajuias,kd labs un
ietekmlgs instruments Biedribas nama popularizeianE visdm sociSlajam grupEm,jo izstades ir bezmaksas,
pieejamas jebkuram pilsEtas iedzivotajam.

LaWijas Simtgade bija nozimigs fal(ors Sabiedribas darbibE ar merlli nostiprindt tautas pa5apzinu laWiskEs
nacion6lSs identit5tes saglabSSand un kulturas mantojuma pEctecibas principa iedzivinSSanE saitE starp
paaudzem. Vislieliskdk 5o mErki sasniedzam uzaicinot pasaules trimdas latvieiu darin6tu projektu "stdstu sega",
kuri dzivo arpus Latvijas. "St6stu segas" mErllis bija atkldt un veicin6t Srzemes dzivojo5o latvieSu saikni ar
m[sdienam. Projekts "Stastu sega LaWijai" bija unikdls,vienreizejs. "Stdstu segas" gabalini uz Latviju bija
atcelojuii no daudzdm valstim: ASV - 564, Eiropas - 188, Kanddas - 183, Austr6lijas - 117, Afrikas - 12, un pat
Azijas valstim - B.

VEI viens izcils pan6kums bija diasporas laWie5u gleznot5jas Dainas Dagnijas person6lizstdde novembra menesi
"Aug5up. Saule un ezeri". Tik liela apmEra trimdas latvieSu gleznu izst5di ar paias mEkslnieces klstbUtni Liepdjas
LaWieSu biedribas nams pieredzEjis pirmo reizi past6vEianas vesturE.

Visa gada garum6 nepdrtrauKi tika istenoti 6ku remontdarbi visos tris nekustamo ipaiumu objel(os, kuri ir
kapit6lsabiedribas pdrraudziba un apsaimniekoSan6.

Sabiedriba par paSu sapelnitajiem lldzekJiem esam restaur6ju5i vEsturisk5s k6pnes no pirmd stava uz treSo,kuras
ikdien6 izmanto tautas m6kslas amatierkolektivi un SIA Liepdjas Lellu tedtris,k6 ari restaureta parketa grida
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Lielaj6 zElE un Kamerzdl6, Izremont6tas biroja telpas tre55 stdva nomniekiem. Regula-ri apsekoti defekti un
novErstas avErijas 6kas tehniskaj5s sistEm5s. Pdrjaunota skatuves mehdniskd da[a un pacelamds vinias,

Konceftestrade "P[t, Vejiqi" veikti jumta remontdarbi,saka-rtota un labiek5rtota teritorlja vasaras konceftu
sezonai,

Nozlmigi restaurEcijas darbi veikti vEsturisko Eku kompleks6 Kungu ield 24. PErmUrEti skurste;ri folkloras centra
Namins EkE un pati Eka nosiltindta ar lina Skiedras pakulSm. Visi darbi veikti saskand ar Valsts kult[ras
piemineklu inspekciju,

Turpm6kE sabiedribas attistiba un ndkotnes izredzes

Sai m n ieciskEs da rbibas rakstu rojoSie m6rl5i :.) Nodro5indt saturd un formd daudzveidigu kult0ras pakalpojumu pieejamibu vis6m paaudzdm,sabiedrlbas
socidldm un etnisk6m grup6m Liepajas latvie5u biedrlbas nam6,.) Saglabat un populariz6t tradiciondlds nemateriSlds kultUras v6rtibas,nodro5inat to pieejamlbu,*) Nodro5inat TpaSumS,apsaimniekoSani un lieto5and nodoto nekustamo lpaSumu 6ku,infrastrukturas un
materiSli tehniskds b6zes papildln66anu un modernizEsanu,
.) Veidot uzq€muma t6lu ka atpazlstamu kvalitatTvu kult0ras pakalpojuma sniedzeju,.) Veicindt cilvEkresursu attisUbu un kompetences palielin6sanu.
Riski: KE viens no galveniem riska faktoriem, kas ndkotn6 var6tu ietekmet sabiedrlbas darbibu ir konkurences
pieaugums, iedzlvotdju skaita samazinSsanEs, bezdarba limeqa paaugstindsands un resursu izmaksu
pieaugums.

PasEkumi attistibas jom6

Par paiu lidzekliem tika veikti Sabiedribas LielSs zdles un Kamerza-les digitalizaciju. Esam palielinEju5i LED
gaismas llermepu skaitu skatuves izgaismoSanai, ka ari nopirkta jauna moderna digitdlE gaismas pults ikalu un
gaismas operatora darba vajadzibSm. Ieg6ddts jaun6s paaudzes multimedija projel(ors ar paplaSina-lanas lecu
NEC. TadEjedi notiek nep5rtiaukts darbs kultirras centra konkurEtspEjas stiprinSSand un attistibd.

Sabiedribas darbibas finansiSlie rezutt6ti un finansi5lais stdvoklis

Likviditdtes kopejais koeficients = Apgroz6mie lidzekli / Tstermirla saisubas
(koeficienta norma 1-2) (20'l 8.rezultats 2,44)

(2017 .rezultdts 3,2'l )

Rentabilit6te (sabiedrlbas pandkumi pelqas g05and):
Bruto pel4as rddlt6js (%) = Apgroz-rjums - Pdrdot6s produkcijas raZoSanas izmaksas / Apgroz1lums

Absol0tSs likvidit6tes radlt5js ir krietni virs normas un
naudas lldzekliem.

(nav vdrteSanas krit6riju - jo lielaks rEdltajs,jo labdk)
Nodroiindjums ar paSu lidzekliem koeficients
llgtermi4a ieguldljumu segums ar pa5u kapitElu un ilgtermi4a saisUb6m =
PaSu kapit6ls + llgtermir.ra saistrbas / llgtermi4a ieguldijumi
(koeficienta ieteicamE robeZa I 00%)
llgtermiqa ieguldijumu segums ar pa5u
lldzekliem finansd ar ilgtermi6a lidzeklu
salldzinat,jo nebija ilgetrmiga saistrbas.

Kop6jas likviditates radit5js nordda vai Sabiedriba ir spejiga
apgrozamos lidzeklus. Rezultdts 2,44 pardda,kad Sabiedribai
saistrbas.
Absol0tds likviditEtes koeficients = Naudas lldzeli
(koeficienta norma 0,2-0,25)

segt savas Istermirya saistTbas,izmantojot visus
ir apgrozdmo lldzeklu,lai segtu savas Istermiqa

+ istermifa vErtspaprri / Istermirla saisUbas
(20l8.rezultdts 2,06)
(2017.rezultdts 2,67)

Sabiedrlba var segt Tstermiqa saisUbas ar pieejamiem

(2018.rezultEts 0,20)
(2017.rezultdts 0,36)

(2018.rezultEls I ,47)

kapitdlu un ilgtermir;ra saistib6m pardda,ka Sabiedriba no ilgtermi4a
avotiem, kas ir vairdk par optimalo raditdju. Ar 2017.gadu nevar

(201 8.rezultats 48643)
(20 1 7 . r ezultdts 84675)

(2018.rezultdts 0,18)
(2017 lezultdts 0,1 6)
(2018.rezultdts 0,23)
(2017 .rezultdts 0,19)

par6da,ka uz bilances datumu

Neto apgrozdmais kapit5ls EUR = Apgrozdmie lldzekli - Istermiqa saisUbas
(koeficienta ieteicamd robeZa >0 =0)
sabiedribai ir pietiekosi finansu resursi,kas lauj investet lldzeklus attisub6.
SaisUbu ipatsvars bilanc6 = Saistibas / Bilances kopsumma

Saistibu attieclba pret pa5u kapitdlu = Saistibas / PaSu kapitdlu
(koeficienta norma <1)
saistibu lpatsvars bilancd pardda kopEjo saisubu un aktrvu attiecTbu,tas
Sabiedriba ir spdjlga savlaicrgi pildit visas istermiqa saistTbas.
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PlSnojot 2018.gadu tika pierlemts ldmums mazindt augstos likviditdtes rddltdjus,kas liecindja par iesaldetiem
naudas lidzekliem. Tika palielindtas darbinieku algas par 15%,jo tds bija zem vid6ja llme4a valsU,kd arT
izveidotas divas jaunas Stata vietas. Tika vairdk t6rEts pamatlTdzeklu iegdd6 no pldnotd budZetS. Sabiedriba
2018.gadu beigusi ar zaudEjumiem 24455 EUR, kuru plSno segt no paredzam6s pel4as.

Sabiedribas filiSles un perstevniecibas Srzem6s

Sabiedribai nav filiSles un p6rstdvniecibas.

Finan5u instrumentu izmanto5ana un ar to saistitie riski

Sabiedribai uz finan6u p6rskata gada beig6m 31 .12.2018. nav aizf emumu un citu finanSu instrumentu.

Notikumi un apstekli pEc p6rskata gada beigEm

KopS parskata gada beigEm nav bijuSi notikumi, kas b0tiski ietekm6tu sabiedribas finansidlS st6vokla
raksturojumu 2018. gada pErskat6.

Liepaja
201 9.gada 22.februdris W

Aiga Krievipa

Gramatvede

Haftmane

19. lpp. no 1.1



Sabiedrības nosaukums: SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Reģistrācijas Nr.: 42103027783

Juridiskā adrese: Rožu laukums 5/6,Liepāja

Telefons: 63421760

Darbības veids: 

Mērvienība EUR

2018.gada 2017.gada

01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

10 Neto apgrozījums 232408 230485

30 b) no cietiem pamtdarbības veidiem 185203 148488

40 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

50 Bruto peļņa vai zaudējumi 47205 81997

60 Pārdošanas izmaksasa

70 Administrācijas izmaksas 37388 41812

80 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 105971 106998

90 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 137345 148466

170 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

190 b) no cietām personām 1 5926

210 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

230 b)citām personām 2899

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izdevumi 19758

260 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa -24455 -15115

250 Pārējie nodokļi 1560

290 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi -24455 -16675

Rādītāja nosaukums

NEAUDITĒTS
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Par 2018.gada 12 mēnešiem

Rindas 

kods



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams'' 

 NEAUDITĒTA BILANCE   

 Uz 31.12.2018.   

Rindas 

kods 

 
AKTĪVS 

 
Uz 31.12.2018. 

 
Uz 31.12.2017. 

  EUR EUR 

10 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   

20 I.Nemateriālie ieguldījumi   

50 3.Citi nemateriālie ieguldījumi 367 513 

80 I.Nemateriālie ieguldījumi kopā 367 513 

 II.Pamatlīdzekļi   

100 1.Nekustamie īpašumi  0 

110 a)zemesgabali,ēkas un inženierbūves  0 

170 3.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos 41501 40405 

190 6.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 60674 62122 

200 7.Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības  0 

 objektu izmaksas   

220 II.Pamatlīdzekļi kopā 102175 102527 

230 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ: 102542 103040 

350 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

360 I.Krājumi   

400 4.Avansa maksājumi par krājumiem 239 4870 

450 I.Krājumi kopā 239 4870 

460 II.Debitori   

470 1.Pircēju un pasūtītāju parādi 9772 10835 

500 4.Citi debitori 1418 202 

530 7.Nākamo periodu izmaksas 1225 1726 

550 II.Debitori kopā 12415 12763 

620 IV.Nauda 69844 87495 

630 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 82498 87495 

640 BILANCE 185040 208168 

Rindas 

kods 

 
PASĪVS 

 
Uz 31.12.2018. 

 
Uz 31.12.2017. 

  EUR EUR 

650 PAŠU KAPITĀLS   

660 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 278627 278627 

780 6.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -103217 -86542 

790 7.Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -24455 -16675 

800 PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 150956 175410 

860 ILGTERMIŅA KREDITORI   

920 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 229  

990 Nākamo periodu ieņēmumi  0 

1010 ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 229 0 

1020 ĪSTERMIŅA KREDITORI   

1070 No pircējiem saņemtie avansi 2898  

1080 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 9934 10396 

1120 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 9248 5861 

1130 Pārējie kreditori 605 2075 

1160 Uzkrātās saistības 11170 14426 

1180 ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 33855 32758 

1181 KREDITORI KOPĀ 34084 32758 

1190 BILANCE 185040 208168 
 



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Mērvienība: EUR 

2018.gada 2017.gada

01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

I.Pamatdarbības naudas plūsma

1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 397441 327517

2.Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības -461319 -383010

izdevumiem

3.Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -2116

4.Bruto pamatdarbības naudas plūsma -65994 -55493

5.Izdevumi procentu maksājumiem

6.Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem -880 -964

Pamatdarbības neto naudas plūsma -66874 -56457

II.Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -10786 -23347

4.Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 246

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -77414 -79804

III.Finansēšanas darbības naudas plūsma

3.Saņemtās subsīdijas,dotācijas,dāvinājumi vai ziedojumi 59879 61536

5.Izdevumi,kas radušies pamatlīdzekļu norakstīšanas rezultātā -116 -14399

Finansēšanas neto naudas plūsma

V.Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums(+)vai samazinājums(-) -17651 -32667

VI.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 87495 120162

VII.Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 69844 87495

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsmas pārskats

(ar tiešo metodi)



SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Atlikums 2016.gada 31.decembrī 346011 -86542 259469

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/

samazinājums

Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums -67384 -16675

Atlikums 2017.gada 31.decembrī 278627 -103217 175410

Atlikums 2017.gada 31.decembrī 278627 -103217 175410

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla)pieaugums/

samazinājums

Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums -24455

Atlikums 2018.gada 31.decembrī 278627 -127671 150956

Nesadalītā peļņa
Pašu 

kapitāls/kopā

Akciju vai daļu 

kapitāls 

(pamatkapitāls)
Rādītāja nosaukums

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem



Pielikums

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots,piemērojot grāmatvedības uzskaites principus,kā 

sagatavojot pēdējā gada finanšu pārskatu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums 0,83% 232408 230485

Palielinājums saistīts ar 2018.gadā izveidotu ieņēmumu pārdali par pasākumiem. Ieņēmumi sadalās 

koncertprogrammās pie galdiņiem,dokumentālo filmu demonstrēšana,telpu un inventāra iznomāšana 

pasākumiem,kur uz ieņēmumiem norakstās pasākumi to norises datumos. 

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču 24,73% 185203 148488

vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Palielinājums saistītas ar 2018.gada darba algu palielinājumu par 15% ,apsardzes pakalpojuma,saimniecisko 

līdzekļu,pasākuma izmaksu sadārdzināšanos. Par 2017.gadu tika veikta izdevumu pārklasifikācija un 

koriģētas pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ar pārējām saimnieciskās ražošanas izmaksām.

Administrācijas izmaksas -10,58% 37388 41812

Samazinājums saistītas ar darba algu pārklasifikāciju administrācijas algās uz strādnieku algās.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi -1% 105971 106998

Ieņēmumi samazinās,jo 2018.gadā netika papildus piesaistīts finansējums kultūras pasākumiem.

Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi -7% 137345 148466

2017.gadā izdevumus palielināja norakstītie pamatlīdzekļi Kungu ielā 24,Liepājā.

Pārskata perioda zaudējumi 46,66% -24455 -16675

Zaudējumu palielinājums saistīts ar: 

*) amatieru kolektīvu nodarbībām,kur maksa par vienu nodarbības stundu bija zem pašizmaksas,

*) SIA ''Biļešu paradīze'''kases izīrēšanu un uzturēšanu,

*) ilgtermiņa nomnieka SIA ''Valters un Rapa'' ilgtermiņa līguma uzteikumu.

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2018.gada 12 

mēneši EUR

2017.gada 12 

mēneši EUR

SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Neauditēts pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem



Pielikums (turpinājums)

Būtiskās pozīciju izmaiņas

Bilance

Aktīvs

Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos 3% 41501 40405

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs -2% 60674 62122

Samazinājums saistīts ar to,kad lielai daļai pamatlīdzekļu,to vērtība pakāpeniski nolietojās 2018.gadā

Krājumi
Avansa maksājumi par krājumiem -95% 239 4870

2017.gadā tika veikti avansa maksājumi par remontiem,kas tika padarīti 2018.gadā.

Debitori

Citi debitori -61% 1418 3650

2018.gadā norakstīti uz izmaksām debitori,kuru parādi bija bezcerīgi un par kuriem bija veikts uzkrājums.

Bilance

Pasīvs

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls) 0% 278627 278627

Ilgtermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 100% 229

Dalītais maksājums kreditoram par pamatlīdzekļa iegādi

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 100% 2898

Avansi saistīti ar izrakstītiem rēķiniem par pasākumiem,kuri notiks 2019.gadā

Pārējie kreditori -71% 605 2075

Samazinājums saistīts ar to,kad norēķini ir notikuši pārskata periodā bilancē atspoguļojas parāds

par autoratlīdzību.

SIA ''Liepājas latviešu biedrības nams''

Neauditēts pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2018.gada 12 

mēneši EUR

2017.gada 12 

mēneši EUR

Palielinājums/(s

amazinājums)%

2018.gada 12 

mēneši EUR

2017.gada 12 

mēneši EUR


