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Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

no 29.12.2014. SIA "OC Liepāja""
iepriekšējais nosaukums SIA "Ledus halle Liepājas metalurgs"

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

000342164, Rīga,03.12.1998.
40003421648,Rīga 10.12.1998.
40003421648,Rīga 10.12.2004.

Reģistrācija Nodokļu maksātāju reģistrā
Reģistrācija Komercreģistrā

Adrese

Adrese

juridiskā

no 29.12.2014

Brīvības 39,Liepāja, LV-3401

līdz 29.12.2014

Brīvības 93,Liepāja, LV-3401
Brīvības 3/7,Liepāja, LV-3401

struktūrvienības

Dalībnieku nosaukumi un juridiskā adrese
(norādot līdzdalības daļu procentos
sabiedrības pamatkapitālā)
SIA "Liepājas Olimpiskais Centrs"
Reģ. Nr. 42103030247
Brīvības 39, iepājā, LV-3401
95% kapitāla daļu ( no 21.10.2014.)
MAS "Liepājas metalurgs"
Reģ. Nr. 40003014197
95 % kapitāla daļu ( līdz 21.10.2014.)

Liepājas pilsētas dome
Reģ. Nr. 90000063185
Rožu 6,Liepājā, LV-3401
5% kapitāla daļu

Sabiedrības darbības galvenie veidi
NACE kods

9311 sporta objektu darbība

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Pārskata gads

Raivo Špaks, valdes loceklis
no 29.12.2014.
Kārlis Dreņģers,valdes priekšsēdētājs
no 13.12.2013.līdz 29.12.2014.
Nav

2014. gada 1. janvāris – 31. decembris
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

Vadības ziņojums
Darbības veids

SIA "OC Liepāja" (turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir sporta objektu darbība.
NACE kods 9311
Sabiedrības darbība pārskata gadā

Pārskata gadā notika izmaiņas sabiedrības īpašnieku sastāvā - SIA "Liepājas Olimpiskais Centrs"
iegādājās 95 %sabiedrības kapitāla daļu kļūdams par Sabiedrības mātes uzņēmumu. Pārskata gada beigās
notika izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā, mainīts Sabiedrības nosaukums, Sabiedrība darbojas kopš
1999.gada.Pa šiem gadiem tā ir ieņēmusi savu vietu pakalpojumu tirgū, uzkrājusi pieredzi.Pārskata gadā
Sabiedrības neto apgrozījums salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 25.88 % pateicoties veiksmīgai
darbībai treniņometņu organizēšanā vasaras mēnešos.Ražošanas izmaksas palielinājās par 21.12%. Par
11.37% palielinājās arī pārdošanas un aministratīvās izmaksas.Ražošanas izmaksu palielinjums
galvenokārt saistīts ar ledus halles kompleksa īpašnieku maiņu, jo tika pārtraukts nomas līgums un
izmaksās iekļauti visi ilgtermiņa ieguldījumi iznomātajajā nekustāmajā īpašumā,šī iemesla dēļ bija
nepieciešama arī zemledus krāsojuma nomaiņa.Kopumā vērtējot pārskata gadu, Sabiedrības vadība
uzskata, ka Sabiedrības finansiālais stāvoklis ir stabils, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tas ir pat
uzlabojies, sabiedrība otro gadu pēc kārtas strādā ar peļņu.
Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem ir EUR 12534, kas ir par 8.36 % lielāka nekā 2013. gadā.
Pētniecības un attīstības pasākumi

Neskatoties uz jau esošajām pozitīvajām attīstības tendencēm, Sabiedrība arī turpmāk, iespēju robežās,
investēs līdzekļus Sabiedrības darbības attīstības projektos. Lai nodrošinātu stabilitāti, Sabiedrība veltīja
uzmanību jaunu klientu piesaistīšanai,jaunu pakalpojumu ieviešanai, izmaksu optimizācijai un jaunu
tirgu izpētei.
Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, ārvalstu valūtu kursu un
procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo
ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.
Sabiedrība ir pakļauta ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, kas rodas no darījumiem dažādās valūtās.
2014.gadā nacionālās valūtas maiņa Latvijā uz EUR ir samazinājusi šos riskus darījumos ar eirozonas
valstīm.
Sabiedrības aizņēmumi (finanšu līzings) ir ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrības vadība apsver iespējas
turpmākajos darījumos izmantot finanšu instrumentus, kas minimizētu procentu likmju risku.
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei,
galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pārskata perioda beigās Sabiedrība bija
pakļauta ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo lielāka sadarbības partnera parāds pārsniedza
5% no kopējā pircēju un pasūtītāju parādu apjoma. Sabiedrības vadība strādā pie kredītu risku politikas
uzlabošanas, lai nākotnē nepieļautu šādu parādu koncentrāciju.Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti
atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas.
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi
saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. 2014. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi
pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 2143. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami
naudas resursi, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

Vienotais reģ.Nr.40003421648

Finansiālo rezultātu rādītāji

Likviditāte (maksātspēja, t.i. spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības)
aprēķina sekojoši:
Likviditātes kopējais koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / īstemiņa saistībam
(Koeficienta norma 1-2.)

1,04

Likviditātes starpseguma koeficients = (Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri +
Debitori) / Īstermiņa saistības (Koeficienta norma 0,7-0,8)

1,04

Absolūtas likviditātes koeficients = (Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri)/
Īstermiņa saistibas (Koeficienta norma 0,2-0,25)

0,25

Saistību vai maksātspēju rādītājus (sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa
saistības) aprēķina sekojoši:
Saistību īpatsvars bilancē = Saistības / Bilances kopsumma
(Koeficients norma <0,5)

0,75

Saistību attiecība pret pašu kapitālu = Saistības / Pašu kapitāls
(Koeficients norma <1)
Visu aktīvu aprites koeficients = Neto apgrozījums / Aktīvu summa (Koeficienta
norma <=3)

3,99
6,57

Rentabilitātes rādītājus (sabiedrības panākumi peļņas gūšanā) aprēķina sekojoši:
Realizācijas rentabilitāte (%) = Pārskata perioda peļņa (vai zaudējumi) * 100 / Neto
apgrozījums
(Nav vērtēšanas kritērija – jo lielāks rādītājs, jo labāk)

2,93

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.
Valdes ieteiktā peļņas sadale
Sadalāmā pārskata gada peļņas daļa EUR 9259
Ieteiktā peļņas sadale:
Aprēķināt dividendes dalībniekiem
Novirzīt uzņēmuma attīstībai
Novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai

2014.gads

EUR 9259
EUR 3257

Nākotnes perspektīva

Savas pastāvēšanas laikā Sabiedrība ir iemantojusi klientu un sadarbības partneru uzticību.SIA "OC
Liepāja "vadība uzskata, ka, ja patērētāju pirktspēja būtiski nemazināsies un galveno energoresursu
cenas nepaaugstināsies,Sabiedrībai ir visas iespējas 2015. gadā turpināt sekmīgi attīstīties.
Valdes loceklis
Liepājā, 2015. gada

R.Špaks
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kumi peļņas gūšanā) aprēķina sekojoši:
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014

BILANCE
AKTĪVS

Pielikumi

Ilgtermiņa ieguldījumi
I Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopā
II Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
III Debitoru parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā
V
Naudas līdzekļi (kopā)
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

31.12.14.
EUR

31.12.13.
EUR

0

1
1

10 459
4 228
14 687
14 687
0

3 156
12 795
3 833
19 784
19 784
0

2
3
4

37 841
388
88
38 317
12 168
50 485

108 716
327
78
109 121
10 497
119 618

65 172

139 402

Pielikumi

31.12.14.
EUR

31.12.13.
EUR

6

2 845

2 845

6

1
1

1
1

-3 275
12 534
9 259
12 105

-14 842
11 567
-3 275
-429

7

3 967
3 967

1 486
1 486

8

758
758

4 300
1 221
5 521

5

BILANCE (turpinājums)
PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves:
c) statūtos noteiktās rezerves
Rezerves kopā
Nesadalītā peļņa
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Nesadalītā peļņa kopā
Pašu kapitāls kopā
II Uzkrājumi
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrājumi kopā
III Kreditori
I Ilgtermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā
II Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
Pārējie kreditori
Īstermiņa kreditori kopā
Kreditori kopā
I

877
1 000
27 739
9
10
11

Pasīvu kopsumma

13 674
5 052
48 342
49 100
65 172

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis______________________Raivo Špaks
2015.gada

4

0
654
34 716
85 041
8 142
4 271
132 824
138 345

139 402
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Gada pārskats par periodu
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Pielikumi
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

12
13

Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

14
15
16
17

Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

18

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un
nodokļiem

31.12.14.
EUR

31.12.13.
EUR

428 251
346 285
81 966
4 997
56 917
15 064
20 889
14 227
80

340 210
285 909
54 301
3 731
51 861
14 232
565
12 376
409

14 147

11 967

14 147
1 682
-463
394
12 534

11 967

Ārkārtas ieņēmumi
Ārkārtas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Ar atliktā nodokļa saistībām saistīti ieņēmumi (izmaksas)
Pārējie nodokļi

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

19
10

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis ________________________ Raivo Špaks
2015.gada
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-88
488
11 567
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014 - 31. 12.2014

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
31.12.14.
EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.
V. Rezerves
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

31.12.13.
EUR

2845

2845

2845

2845

1

1

-3276

-14471

12534
9258

11195
-3276

-430

-11626

12104

-430

VI. Nesadalītā peļņa
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.
VII. Pašu kapitāls
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

Pielikums no 9. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

/Raivo Špaks/

Valdes loceklis______________________
2015.gada
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI
GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

I. Vispārīgie principi
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu
likumu" un MK noteikumiem Nr. 488. ''Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi'' un Nr. 481 ''
Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc apgrozījuma izmaksu metodes.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem.
1. Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk.
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā.
3. Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot nosacījumus:
- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas dienu;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
8. Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis
juridisko formu.
II. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdoto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot atlaides un pievienotās
vērtības nodokli. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti.Pārējie ieņēmumi
tiek atzīti sekojoši:
- ieņēmumi no īres - to rašanās brīdī;
- ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības - saņemšanas brīdī.
III. Nematerialie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā , atskaitot uzkrāto
nolietojumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai
pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un
izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.
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Šādas pamatlīdzekļu grupas regulāri, bet ne retāk kā reizi piecos gados tiek pārvērtētas:
- ēkas un būves; vai zeme
- tehnoloģiskās iekārtas.
Pārvērtēšanas
rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerve", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējuma
aprēķinā. Pārvērtēšanas datumā uzkrāto nolietojumu palielina vai samazina proporcionāli pamatlīdzekļa
iegādes vērtības vai citas vērtības, kas aizstāj iegādes vērtību finanšu pārskatos, izmaiņām tā, lai
pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā pārvērtēto vērtību [vai atskaita no
pamatlīdzekļa iegādes vērtības vai citas vērtības, kas aizstāj iegādes vērtību finanšu pārskatos, un bilances
vērtību palielina vai samazina atbilstoši pamatlīdzekļa pārvērtētajai vērtībai.]Vērtības samazināšanās un
vērtības norakstīšanas aprēķina metodes.
Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes
attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu
nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai
vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
Nolietojuma % gadā

Ēkas būves
5
20
Transporta līdzekļi
Tehnoloģiskās iekārtas
20
25
Elektroniskie sakaru līdzekļi un biroja iekārtas
Pārējās iekārtas un aprīkojums
20
Mēbeles
10
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto
aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz
jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta
par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi
nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.
Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela
varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas
var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas
periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo
uzlabojumu lietderīgās lietošanas vai nomas perioda laikā.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances
vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa
pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

IV. Krājumi
Krājumi uzrādīti atbilstoši pašizmaksai vai tirgus cenai, ja tā ir zemāka nekā pašizmaksa. Krājumi novērtēti,
izmantojot vidējās svērtās vērtības metodi vai pēc FIFO metodes . Novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto
krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts. Krājumi uzskaitīti pēc periodiskās inventarizācijas metodes.
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V Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir
apšaubāma.
VI Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR
Uzskaite sabiedrībā tiek veikta EUR. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Latvijas Bankas
oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.
Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa
pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek
atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
VII Finanšu un operatīvā noma
Sabiedrība ir nomnieks
Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi,
tiek klasificēta kā finanšu noma. Finanšu noma tiek kapitalizēta nomas uzsākšanas datumā zemākajā no
nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu
maksājumi tiek ietverti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies.
Noma, kurās iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek
klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no
iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes
nomas perioda laikā.
Sabiedrība ir iznomātājs
Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vai pārvērtēšanas
vērtībā , atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās
lietošanas perioda garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot likmes, kas noteiktas līdzīgiem Sabiedrības pamatlīdzekļiem. Nomas
ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietvertas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

VIII Finanšu risku vadība
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no dalībniekiem un nauda. Šo finanšu instrumentu
galvenais uzdevums ir nodrošināt tās saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar
vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi
piegādātājiem un darbuzņēmējiem, un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības.
Sabiedrība var izsniegt īstermiņa aizdevumus vadībai un darbiniekiem.
Finanšu riski
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir likviditātes risks un kredītrisks.
Procentu likmju risks
Sabiedrības politika paredz nodrošināt, lai lielākās tā aizņēmuma daļas procentu likme būtu nemainīga.
Likviditātes risks
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, nodrošinot atbilstošu finansējumu.
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IX Dotācijas
Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir
izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi.
X Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta,
izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar
aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas
vai zaudējumu aprēķinā vai saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites politiku kapitalizēta nepabeigtās celtniecības
objektu sastāvā aizņēmuma perioda laikā.
XI Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un
saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek
izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad pagaidu atšķirības
izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes,
kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. . Atliktā nodokļa aktīvu
atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo
pagaidu atšķirību.
XIV. Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses
radīts pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu
aizplūšana un summu var ticami aplēst.
XII

Uzkrātās saistības, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

Uzkrātās saistības ir 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 rēķins. Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz
attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Par iespējamām saistībām sniedzama informācija finanšu pārskata pielikumā un - attiecīgos gadījumos - arī
vadības ziņojumā. Gadījumos, kad tas iespējams, norāda arī iespējamo finansiālo ietekmi, ja tāda paredzama.
Iespējamos aktīvus, kas varētu rasties saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu (piemēram, noslēgtu nodomu
līgumu vai iespējas līgumu), neiekļauj bilancē. Ja paredzams, ka no iespējamiem aktīviem sabiedrība nākotnē
saņems saimnieciskos labumus, informāciju par tiem sniedz vadības ziņojumā.
XIV Ilgtermiņa līgumi
Ar ilgtermiņa līgumu saistītās izmaksas tiek atzītas to rašanās brīdī.
Ja ilgtermiņa līguma rezultātu nav iespējams ticami aplēst, tad ieņēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā
radušās ar līgumu saistītās izmaksas, kuras iespējams atgūt.
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Ja ilgtermiņa līguma rezultātu ir iespējams ticami aplēst un pastāv liela varbūtība, ka līguma iznākums būs
peļņa, ar šādu līgumu saistītos ieņēmumus atzīst līguma darbības laikā. Ja pastāv liela varbūtība, ka kopējie
līguma izdevumi pārsniegs kopējos līguma ieņēmumus, gaidāmos zaudējumus no ilgtermiņa līguma uzreiz
atzīst par izdevumiem.
Sabiedrība izmanto darba izpildes procenta metodi, lai noteiktu konkrētajā periodā atzīstamo summu apmēru.
Saskaņā ar šo metodi darba izpildes pakāpi nosaka, līdz bilances datumam radušās ar līgumu saistītās
izmaksas attiecinot pret kopējām paredzamajām ar līgumu saistītajām izmaksām, izsakot šo attiecību
procentuāli. Pārskata periodā radušās izmaksas, kas saistītas ar līguma turpmāko darbību, tiek izslēgtas no ar
līgumu saistītajām izmaksām, aprēķinot darba izpildes pakāpi. Tās tiek uzrādītas kā krājumi, nākamo periodu
izdevumi vai citi aktīvi, atkarībā no to būtības.
Sabiedrība uzrāda atsevišķi kā aktīvu bruto summu, kas saņemama no pasūtītājiem attiecībā uz visiem
nepabeigtiem līgumiem, kur radušos izmaksu un atzītās peļņas kopsumma (no kuras atskaitīti atzītie
zaudējumi) pārsniedz izrakstīto rēķinu par padarīto līgumdarbu kopējo summu.
Sabiedrība uzrāda atsevišķi kā saistības bruto summu, ko tā ir parādā pasūtītājiem attiecībā uz visiem
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI (turpinājums)
VISPĀRĪGAS PIEZĪMES
2014.gads
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā

Personāla izmaksas kopā
- darba alga
- valsts soc.apdrošināšanas obl.iemaksas

2013.gads

18

19

153 991

131 557

124 793

106 287

29 198

25 270

85 506
19 930
105 437

70 606
16 676
87 282

39 287
9 268
48 554

35 681
8 596
44 277

- tajā skaitā:
Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa
- darba alga
- valsts soc.apdrošināšanas obl.iemaksas
- kopā
Administrācijas darba samaksa
- darba alga
- valsts soc.apdrošināšanas obl.iemaksas
- kopā

Atlīdzība sabiedrības zvērinātu revidentu komercsabiedrībai
31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR
1 423

Gada pārskata revīzija
0

1 423

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI (turpinājums)
PIELIKUMS BILANCEI
1. Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu kustības pārskats

Zemes gabali,
Ilgtermiņa
ēkas, būves,
ieguldījumi
ilggadīgie
nomātajos PL
stādījumi

Iegādes vai pārvērtētā
vērtība 31.12.2013.
Iegādāts pārsk.gadā (+)
Nodots ekspluatācijā (+/-)
Pārklasificēts (+/-)

0

Iekārtas un
mašinas

Pamatlīdzekļ
Pārējie
u izveidošana
pamatlīdzekļi
un
un invēntārs
nepabeigtā
celtniecība

16 305

21 243

21 334

2 634

1 124

2 117

13

0

Avansa
maksājumi
par PL

Kopā

0

58 882
5 875
0
0
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Pārnests uz apgroz.līdz.(-)
Izslēgts pārsk.gadā (-)
Pārvērtēts pārsk.gadā (+/-)

0
0
0

Iegādes vai pārvērtētā
vērtība 31.12.2013.
Uzkrātais nolietojums
31.12.2013.
Aprēķināts pārsk.gadā (+)
Pārklasificēts (+/-)
Pārnests uz apgroz.līdz.(-)
Izslēgts pārskata gadā (-)
Uzkrātais nolietojums
31.12.2014.
Bilances vērtība
31.12.2013.
Bilances vērtība
31.12.2014.

0

18 939

22 367

23 451

0

0

64 757

0

13 149

8 448

17 501

0

0

39 098

5 790

3 460

1 722

0

18 939

11 908

19 223

0

0

50 070

0

3 156

12 795

3 833

0

0

19 784

0

0

10 459

4 228

0

0

14 687

10 972
0
0
0

Finanšu nomas ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība:
/Vērtība iekļauta postenī "iekārtas un mašīnas"/

Finanšu nomas ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība :
31.12.2014.
EUR
Autotransports

kopā:

31.12.2013.
EUR

9 593

12 662

9 593

12 662

Nomātie aktīvi ir ieķīlāti kā nodrošinājums attiecīgajām finanšu nomas saistībām.
Īpašuma tiesības uz šiem pamatlīdzekļiem Sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes.
Norakstīto, likvidēto un pārdoto pamatlīdzekļu rezultāts:
31.12.2014.
EUR

Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums (-)
Bilances vērtība
Iegūtas rezerves daļas, materiāli, ieņēmumi no pārdošanas (+)
Peļņa(+) vai zaudējumi(-) no pamatlīdzekļu likvidācijas

31.12.2013.
EUR

15 064
0
15 064
15 064
0

767
767
0
0

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo
ienākumu (UIN 13.p.)
Atlikusi
vērtība
31.12.2013.

I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa
IV grupa
Nemateriālie ieg.
Kopā

Vērtība, no
kuras
aprēķināts
nolietojums

Izslēgta PL
atlikusi
vērtība

Iegādāti
2014.gadā

31
587
7 521

766
2 476

8 139

3 242

14

0

0
0
797
3 063
7 521
0
11 381

Likme

Nolietojums

10%

0
0
558
1 225
2 256

70%
40%
30%

4 039

Atlikusi
vērtība
31.12.2014.

0
0
239
1 838
5 265
0
7 342
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI (turpinājums)
PIELIKUMS BILANCEI (turpinājums)
31.12.2014.
EUR

2. Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem(-)
Neto pircēju un pasūtītāju parādi

37 841

108 716

37 841

108 716

31.12.2014.
EUR

3. Citi debitori
Budžetā pārmaksātie nodokļi vai nodokļu avansa maksājumi
Avansa norēķinu personu parādi
Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Prasījumi saskaņā ar tiesas lēmumiem
Citi debitori
Kopā

27

381
388

300
327

Reklāmas pakalpojumi
Preses izdevumu abonēšana
Mājas lapas servera noma
Citas nākamo periodu izmaksas (atšifrēt)
Kopā

88
88
31.12.2014.
EUR

5. Naudas līdzekļi

31.12.2013.
EUR

7

31.12.2014.
EUR

4. Nākamo periodu izmaksas

31.12.2013.
EUR

31.12.2013.
EUR

78
78
31.12.2013.
EUR

Naudas līdzekļi kasē
Naudas līdzekļi norēķinu kontos

1 537
10 631

4 692
5 805

Kopā

12 168

10 497

6. Informācija par pamatkapitālu un rezerves kapitālu
Izdotais un pilnībā apmaksātais Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2845 daļām ar nominālo vērtību EUR 1( viens) par
vienu daļu .
2014. gada 02.decembrī dalībnieku ārkārtas sapulcē apstiprināta sabiedrības pamatkapitāla denominācija un grozījumi
SIA "OC Liepāja" statūtos
31.12.2014.
31.12.2013.
Pamatkapitāla daļas vērtība
1 EUR
100 LVL
Pamatkapitālu daļu skaits
2 845 daļas
200 daļas
Rezerves kapitāls

0,74 EUR

Sabiedrības dalībnieki 2014.gada 31.decembrī:
% akcijas (daļas)
Dalībnieki
95%- Liepājas Olimiskais centrs
5%- Liepājas pilsētas dome

Reģ. Nr. 42103030247
Reģ. Nr. 90000063185
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

SIA OC Liepāja
Vienotais reģ.Nr.:40003421648

31.12.2014.
EUR
1 486

7. Uzkrājumi
Uzkrājumi uz gada sākumu
Pārskata gadā norakstītie uzkrājumi
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi
Kopā

Līzinga nosaukums un
atmaksas termiņš

632
2 481

3 967

Iegādes
vērtība EUR

Līzings LI11216

31.12.2013.
EUR
2 118

Faktiskā
procentu
likme %

Iegādes
vērtība LVL

15 348

10 787

3,881

Atmaksas
termiņš

25.03.2015.

1 486

Līzinga
īsterm.un
ilgterm.daļa
kopā
31.12.2014.

Līzinga
īsterm.un
ilgterm.daļa
kopā
31.12.2013.

877

4 300

877

4 300

Automašīna Nissan NV
200
Kopā:

31.12.2014.
EUR

8. Atliktā nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības uz gada sākumu
Pārskata gada (ieņēmumi / izdevumi)
Kopā

31.12.2013.
EUR

1 221
-463

1 309
-88

758

1 221

Atliktā nodokļa saistības tiek veidotas laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām, kas rodas no atšķirībām nodokļu un finanšu uzskaitē.
Atliktā nodokļa saistības tika aprēķinātas, izmantojot nodokļu likmi 15%.
Minētās starpības galvenokārt radušās no atšķirībām nodokļu un finanšu uzskaitē izmantotajām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm.
31.12.2014.
EUR

9. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

31.12.2013.
EUR

MAS Liepājas metalurgs

0

85 041

Kopā

0

85 041

10. Nodokļu un nodevu saistību kustība 2014.gadā
Atlikums
31.12.2013.

Sociālās apdrošināšanas
iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
PVN
Nekustamā īpašuma
nodoklis
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Ievedmuitas nodoklis
Uzņēmējdarbības riska
valsts nodeva

Aprēķināts
2014.gadā

Soda nauda
2014.gadā

Samaksāts
2014.gadā

Atmaksāts
2014.gadā

Novirzīts
citiem
nodokļiem

Atlikums
31.12.2014.

3 400

42 194

40 642

4 952

1 693

20 727

19 761

2 659

2 555

37 869

36 444

3 980

1 682

1 682

488

394

488

394

6

81

81

6
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Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

SIA OC Liepāja
Vienotais reģ.Nr.:40003421648

Uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu
Kopā

0

324

8 142

102 947

324

0

97 416

0

0

0

13 673

t.sk.:

Nodokļu pārmaksa (-)
Nodokļu parāds (+)
Sniegt paskaidrojumu nodokļu atvieglojumu un piešķirto atlaižu gadījumā. Norādīt dokumentus, kas apstiprina tiesības
uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm.
31.12.2014.
EUR

11. Pārējie kreditori
Darba alga
Ieturējumi no darba algas
Pārējie kreditori (atšifrēt) Parādi personālam
Kopā

31.12.2013.
EUR

5 052

4 241

0
5 052

30
4 271

Darījumi ar saistītajām pusēm

EUR

Saistītās puses 01.01.2014.-31.12.2014.

Saistītai personai pārdotā
produkcija un pakalpojumi

No saistītās personas
iegādātā produkcija un
pakalpojumi

Saistītās
personas
parāds

Parādi
saistītai
personai

MAS Liepājas metalurgs līdz 20.10.2014.

0

8 953

0

0

SIA "Liepājas Olimpiskais Centrs"

0

5 165

0

0

Mātes sabiedrība

no 21.10.2014.

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀM
31.12.2014.
EUR

12. Neto apgrozījums
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes
Kopā
12a. Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem
un ģeogrāfiskiem tirgiem
Latvija
ES
Krievija
Kopā

428 251
428 251

340 210
340 210

366 417

291 694

61 834
428 251

48 516
340 210

31.12.2014.
EUR

13. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi
Darbinieku atalgojums
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums
Materiālu iepirkšanas izmaksas
Apsardze

17

31.12.2013.
EUR

87 505
20 493
10 972
33 204
769

31.12.2013.
EUR

70 769
16 797
4 502
22 866

Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

SIA OC Liepāja
Vienotais reģ.Nr.:40003421648

Elektroenerģijas izmaksas
Siltumenerģijas izmaksas
Nomas maksa
Ēkas uzturēšanas izmaksas
Ēku tekošie remonti
Preču apdrošināšana
Citas izmaksas (treniņnometņu organizēšanas izmaksas)
Kopā

107 069
39 378

42 577
346 285

24 528
285 909

31.12.2014.
EUR

14. Pārdošanas izmaksas
Reklāmas izmaksas
Nomas maksa
Citas izmaksas (atšifrēt)
Kopā

99 579
33 694
11 134
6 358

31.12.2013.
EUR

343
Pasākumu organizēšana

4 654
4 997
31.12.2014.
EUR

15. Administrācijas izmaksas
Sakaru izmaksas
Biroja uzturēšanas izmaksas
Gada pārskata izdevumi
Banku pakalpojumi
Administrācijas algas
Veselības apdrošināšana (visam personālam)
Padomes atlīdzība
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums
Transporta izdevumi, komandējumi
Juristu pakalpojumi
Reprezentācijas izdevumi
Citas administrācijas izmaksas (ja nozīmīga summa atšifrēt)
Kopā

3 485
2 599

Pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumi
Ieguvumi no valūtas kursa svārstībām
Ieguvumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas
Citi ieņēmumi (Izlīgums- norakstīti kreditora parādi)
Dotācija
Kopā

203
39 287
1 888
9 268

8 596

150
37
0
56 917

177

Norakstīti bezcerīgie debitori
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem
Pārdoto pamatlīdzekļu iegādes vērtība
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Samaksātās soda naudas, līgumsodi
Citas izmaksas (Izlīgums)
Kopā

0
15 064

15 064
490
23
5 312
20 889

18

26
51 861

31.12.2013.
EUR

15 064

31.12.2014.
EUR

17. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

31.12.2013.
EUR

3 186
986
1 422
38
35 680
1 750

31.12.2014.
EUR

16. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

3 731
3 731

3
14 229
14 232

31.12.2013.
EUR

565
565

Gada pārskats par periodu
no 01.01.2014. - 31.12.2014.

SIA OC Liepāja
Vienotais reģ.Nr.:40003421648

18. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Samaksātie procenti
Citas izmaksas
Kopā

31.12.2014.
EUR

80
80

19. Ar atliktā nodokļa saistībām saistīti ieņēmumi vai
izmaksas

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

-463

-88

-88

Valdes loceklis______________________
/Raivo Špaks/

19

175
234
409

-463

Finanšu pārskats parakstīts no 1. lapas līdz 19. lapai.

2015.gada _________________

31.12.2013.
EUR

