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Saskaņā ar 

Liepājas pilsētas domes

2019. gada 19. decembra noteikumiem Nr.3

N.p.k. Rādītājs

2020.gada 

fakts

2021. gada 

plāns

2021.gada 

izpilde

Novirze 

EUR Novirze % Skaidrojumi par būtiskām novirzēm

1

Finansējums no pašvaldības un valsts 

budžeta 825318 1079228 1409228 330000 30,58

Ar Liepājas valstpilsētas pašvaldības 2021. gada 30. nevembra 

rīkojumu Nr. 221/2.1.1. papildus pieškirti līdzekļi projekta "Piepūšamās 

futbola halles izveidošana stadionā "Olimpija" īstenošanai EUR 300 

000 apmērā un saskaņā ar LPD 2021. gada 14. oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 16 piešķirts papildu finansējums stadiona "Daugava" 

austrumu puses žoga remontam 30 000 EUR apmērā.

Deleģēšanas līguma izpildei 825318 1079228 1409228 330000 30,58

Nekustāmo īpašumu pārvaldīšanai

Pamatkapitāla palielināšanai

u.c. finansējuma veidi

2 Bilances rādītāji (uz perioda beigām)

Nemateriālie ieguldījumi

Pamatlīdzekļi 109195 113970 153546 39576 34,72%

Novirze no plānotā saistīta ar papildus plānotajam iegādātajiem 

pamatlīdzekļiem darbības nodrošināšanai: laukumu uzturēšanas 

tehnika un inventārs, trenažieru zāles aprīkojums, ultrasonogrāfijas 

aparāts sporta veselības centram, biroja tehnika.

Apgrozāmie līdzekļi 193232 73500 828468 754968 1027,17%

Novirze no plānotā saistīta ar naudas atlikumu. Saņemtie, bet 

pārskata gadā neizmantotie dotācijas līdzekļi EUR 691219 uzrādīti 

bilances postenī "īstermiņa saistības"

Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto finanšu mērķu,tai skaitā 

finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2021. gadā, EUR

SIA "OC Liepāja"



Aktīvi kopā 302427 187470 982014 794544 423,82%

Novirze no plānotā saistīta ar pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu 

apjoma pieaugumu.

Pašu kapitāls 110866 119537 131293 11756 9,83%

t.sk pamatkapitāls 2845 2845 2845 0

Īstermiņa saistības 190425 66433 830187 763754 1149,66%

Novirze no plānotā sasitīta ar īstermiņa kreditoru sastāvā uzrādīto 

pārskata gadā saņemto, bet neizmantoto dotācijas līdzekļu atlikumu 

un nākamo periodu ieņēmumos atzītajiem iesāktajiem projektiem.

Ilgtermiņa saistības 1136 1500 20534 19034 1268,93%

Ilgtermiņa saistībās uzrādīta no Liepājas pilsētas pašvaldības 

dotācijas iegādāto pamatlīdzekļu projektam "Obligātās veselības 

pārbaudes sportistiem ar paaugstinātu fizisko slodzi Sporta veselības 

centrā" vērtības ilgtermiņa daļa.

3 P/Z aprēķina rādītāji

Neto apgrozījums 217107 264500 273584 9084 3,43%

Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu 

ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem), 

t.sk. dotācija 735178 1137673 779134 -358539 -31,52%

Pārējo ieņēmumu sastāvā iekļauta faktiski izmantotā dotācijas 

daļa.Novirze no plānotā veidojas no saņemtās dotācijas atlikuma par 

pārskata periodā dažādu apstākļu dēļ nerealizētajiem un uz nākošo 

gadu atliktajiem projektiem (Piepūšamās futbola halles izveidošana 

stadionā Olimpija u.c).

t.sk. nākamo periodu ieņēmumi (neto 

apgrozījumā un pārējos ieņēmumos) 0 0 2507 2507 100,00%

2021. gadu attiecinātajiem nākamo periodu ieņēmumiem ietekmi uz 

EBITDA peļņas rādītāju atstāj ieņēmumu daļa EUR 2507 (no dotācijas 

iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums projektam “Obligātās vaselības 

pārbaudes sportistiem ar paaugstinātu fizisko slodzi” u.c). 

Ražošanas izmaksas 161918 197857 197341 -516 -0,26%



Pārējās izmaksas (pirms procentu 

maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām), 

t.sk. pārdošanas un administratīvās izmaksas 786850 1195301 834572 -360729 -30,18%

Novirze no plānotā saistīta ar pārskata gadā nerealizētajiem 

projektiem - galvenokārt dažādu apstākļu dēļ aizkavējušos projekta 

"Piepūšamās futbola halles izveidošana stadionā Olimpija"realizāciju.

t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās 

izmaksās) 39164 44538 45671 1133 2,54%

Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, 

nodokļiem un nolietojuma un nākamo periodu 

ieņēmumiem (EBITDA) 42681 53595 63969 10374 19,36%

EBITDA peļņas palielinājums saistīts ar peļņas pieaugumu 

nolietojuma un procentu izmaksām paliekot iepriekšējā līmenī.

Neto peļņa vai zaudējumi 3437 9015 20771 11756 130,40%

Pārskata perioda rezultāts saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu 

salīdzinot ar plānoto gan Sporta veselības centrā, gan struktūrvienības 

"Stadioni"un "Atpūtas komplekss Draudzība"

Dividendes 344 902 2077 1175 130,27% Palielinājums saistīts ar neto peļņas palielināšanos.

4 Finanšu rādītāji, %

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3,10% 7,54% 15,82% 8,28% 109,77%

Neto peļņa / pašu kapitālu. Palielinājums saistīts ar neto peļņas 

palielināšanos.

Aktīvu atdeve (ROA) 1,14% 4,81% 2,12% -2,69% -56,01%

Neto peļņa /aktīvi kopā. Palielinājums saistīts ar neto peļņas 

palielināšanos.

EBITDA rentabilitāte 19,66% 20,26% 23,38% 3,12% 15,39%

EBITDA peļņa/neto agrozījumu. Palielinājums saistīts ar peļņas 

pieaugumu nolietojuma un procentu izmaksām paliekot iepriekšējā 

līmenī.

Pašu kapitāls / aktīvi 36,66% 63,76% 13,37% -50,39% -79,03%

Novirze no plānotā saistīta ar apgrozāmo līdzekļu būtisku 

palielināšanios.

Apgrozāmo līdzekļu likviditāte 1,01 1,08 1,00 -0,08 -7,77% Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistībām.

Saistību īpatsvars bilancē % 63,34% 36,24% 86,63% 50,39% 139,07%

Novirze no plānotā saistīta ar īstermiņa kreditoru daļas būtisku 

palielināšanos (pārskata periodā neizmantotā dotācijas daļa)

Aktivitāte 0,72 1,41 0,28 -1,13 -80,25%

Novirze no plānotā  sasistīta ar aktīvu daļas būtisku palielināšanos 

(neizmantotā dotācijas daļa) 



Rentabilitāte 1,58 3,41 7,59 4,18 122,75%

Neto peļņa*100/neto apgrozījumu. Palielinājums norāda uz to, ka 

ieņēmumi plānoti piesardzīgāk, nekā izmaksas.

SIA " OC Liepāja"  valdes loceklis                                                          R. Špaks

Sagatavotājs, E. Jaunzeme, 26359431


