
Pielikums Nr. 1. "Informācijas par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem sniegšanas veidne".

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads:

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

Koncertu skaits gadā 60 45 46 1 2%

Koncerti reģionos 17 13 13 0 0%

Koncertu skaits gadā ārvalstīs 24 17 18 1 6%

Koncerti Rīgā 19 15 15 0 0%

Jauno programmu skaits gadā 16 12 15 3 25%

KM uzdevumā bija vairāk koncertu Rīgā un  Latvijā 

nekā ikgadēji, tādēļ pieauga biļešu realizācija. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

Koncertu, kuros iekļauta 

latviešu mūzika, skaits gadā
25 12 15 3 25%

KM uzdevumā bija vairāk koncertu Rīgā un  Latvijā 

nekā ikgadēji, tādēļ pieauga biļešu realizācija. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

Apmeklējumu skaits 22000 21000 29547 8 547 41%

KM uzdevumā bija vairāk koncertu Rīgā un  Latvijā 

nekā ikgadēji, tādēļ pieauga biļešu realizācija. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem 2018. gada īpatnība.

Apmeklētība (zāles 

piepildījums %)
60% 65% 70% 5% 8%

Studentiem, skolotājiem, 

pensionāriem, ģimenēm ar 

bērniem u.c. maznodrošinātu 

sociālo grupu pārstāvjiem 

piedāvātās atlaides – biļetes par 

pazeminātām cenām (ne mazāk 

par 10% no vidējās biļešu 

cenas)

1000 1000 1000 0 0%

Labdarības mērķiem izplatītās 

brīvbiļetes (% no 

apmeklētājiem gadā)

0,20% 0,20% 0,20% 0 0%

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

peļņa vai zaudējumi, EUR 1815,00 2200,00 8537,00 6337 288%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 4,39% 4,54% 17,13% 0,12581737 277%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

Plānoto pašu ieņēmumu 

īpatsvars pret apgrozījumu % 

(Biļešu ieņēmumi + 

Koncertieņēmumi + Darbības 

ieņēmumi ārējā tirgū + Pārējie 

saimnieciskās darbības 

ieņēmumi) x100 / Pārējie 

saimnieciskās darbības 

ieņēmumi + Neto apgrozījums

21,41 16,10 16,90 0,8 5%

Biļešu ieņēmumi (EUR) 14 982 15 000 24 082 9082 61%

KM uzdevumā bija vairāk koncertu Rīgā un  Latvijā 

nekā ikgadēji, tādēļ pieauga biļešu realizācija. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

Vidējā biļetes cena (EUR) 8 10 12 2 20%

KM uzdevumā bija vairāk koncertu Rīgā un  Latvijā 

nekā ikgadēji. Un vadoties pēc kultūras sektora 

vidējiem biļešu cenu rādītājiem, koncertu biļešu cenu 

biļešu realizācija. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" 

papildus aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada 

īpatnība.

Pārējie pašu ieņēmumi (EUR) 263 754 185 000 198 105 13105 7%

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

VSIA VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA"

2018

Nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi

Mākslinieciskās darbības 

daudzveidība un dinamika

Koncertu tematiskā 

aptvēruma plašums un 

daudzveidība

Auditorijas piesaiste

Kultūras institūcijas finanšu 

stabilitāte



kopējais likviditātes rādītājs 1,19 1,25 1,15 -0,1 -8%

Ieguldīšanas darbības neto 

naudas plūsma
3773 11 200 12748 1548 14%

Saistību īpatsvars 

(saistības/pašu kapitāls)
4,05 2,53 4,19 1,66 66%

Valsts budžetā prognozējamās 

dividendes % (ja plānotā 

vērtība nav 0%)

0 0 0 0,00 0%

Valsts budžetā prognozējamās 

dividendes, EUR ja plānotā 

vērtība nav 0 EUR)

0 0 0 0 0%

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

1339917,00 1242000,00 1314956,00 72956 6%

1815,00 2200,00 8537,00 6337 288%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

1815,00 2200,00 8537,00 6337 288%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

208644,00 171078,00 258832,00 87754 51%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

41314,00 48423,00 49851,00 1428 3%

0,87 1,29 3,30 2,01 156%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

73324,00 60000,00 134719,00 74719 125%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, kas deva iespēju palielināt kora kopējos 

ieņēmumus. Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus 

aktivitātēm un ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

3773,00 19932,00 12748,00 -7184 -36%
Jo 2018. gadā nebija vajadzība investēt uzņēmumā tik 

daudz, cik sākotnēji bija plānots

4579,00 0,00 0,00 0 0%

11408,00 10000,00 10635,00 635 6%

20605,00 19108,00 20230,00 1122 6%

1011880,00 1178540,00 1178540,00 0 0%

30000,00 30000,00 0 0%

25440,00 -25440 -100%
Projekta finansējums piešķirts 2018. gadā, bet 

realizācija notiks 2019. gadā.

7700,00 7700,00 0 0%

6762,00 6762,00 0 0%

10212,00 10212,00 0 0%

18000,00 -18000 -100%
Projekta finansējums piešķirts 2018. gadā, bet 

realizācija notiks 2019. gadā.

45692,00 45692,00 0 0%

koncerta P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas 

Lielajā zālē, Krievijā, īstenošanas nodrošināšanai

koncerta Baltijas mūzikas festivāla Berlīnē, vācijā, 

īstenošanas nodrošināšanai

kora dalības XV Dziesmu Svētkos Kanādā 2019. gadā 

nodrošināšanai

kora dalības nodrošināšanai Starptautiskajā Garīgās mūzikas 

un mākslas festivālā "L'Arte salva L'Arte", Itālijā, Romā un 

Vatikānā

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais 

finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu līdzekļi) kopā, EUR

koncertcikla "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei" 

īstenošanas nodrošināšanai

koncerta Hamburgā, Vācijā, atzīmējot Latvijas simtgadi , 

īstenošanas nodrošināšanai

koncerta Viļņā, Lietuvā, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 

īstenošanas nodrošināšanai

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR

ieguldījumi investīcijās, EUR

valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata gadā, EUR

vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās 

VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR

peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), 

EUR

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma 

un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR

bilances kopsumma, EUR

pašu kapitāls, EUR

aktīvu atdeve (ROA), %

Finanšu rādītāji

Kultūras institūcijas finanšu 

stabilitāte

Rādītāji

neto apgrozījums, EUR



Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēmRādītāji

neto apgrozījums, EUR

13000,00 -13000 -100%
Projekta finansējums piešķirts 2018. gadā, bet 

realizācija notiks 2019. gadā.

19550,00 18875,00 18875,00 0 0%

1 815,00 2 200,00 8 537,00 6337 288%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, gan vietējā mērogā, gan starptautiskā mērogā, 

kas deva iespēju palielināt kora kopējos ieņēmumus. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

2 200,00 8 537,00 6337 288%

2018. gadā neplānoti auga pieprasījums pēc kora 

darbības, gan vietējā mērogā, gan starptautiskā mērogā, 

kas deva iespēju palielināt kora kopējos ieņēmumus. 

Izskaidrojams ar "Latvijai 100" papildus aktivitātēm un 

ieņēmumiem. 2018. gada īpatnība.

Sagatavotājs: Māris Ošlejs
Sagatavošanas datums: 14.05.2019.

Tālrunis: 29411753

E-pasts: info@koris.lv

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas daļas 

izlietojums kopā, EUR

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, EUR 8537,00

kora dalības XV Dziesmu Svētkos Kanādā 2019. gadā 

nodrošināšanai (Transporta izdevumi)

citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 

minētie finanšu rādītāji

Valdes lakonisks vērtējums par kapitālsabiedrības noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi: Korim kā kultūras kapitālsabiedrībai peļņa ir būtisks mērķis, bet nav primārais 

mērķis. Primārais mērķis Korim ir ar izcilību sniegt koncertizpildījumus, saglabāt starptautisko konkurētspēju un jauna kora repertuāra pasūtīšana un apguve. Koris ir sasniedzis 2018. 

gada visus plānotos finanšu un nefinanšu mērķus.

Kā nozīmīgāko savā darbībā Kora vadība var izcelt koncertus Latvijā un ārzemēs.

Sekojošās aktivitātes ir tam apliecinājums:

•    2018. gada janvārī Koris koncertēja Honkongas Kultūras centra koncertzālē kopā ar Honkongas Filharmoniķiem un diriģentu Jāpu van Zvīdenu, atskaņojot Vāgnera operas “Dievu 

mijkrēslis” koncertizpildījumu. Piedalījies šīs programmas CD ierakstā.

•    Februārī Koris koncertēja Berlīnē, Berlīnes pilsētas koncertzālē kopā ar Igaunijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Nēmi Jervi atzīmējot Baltijas valstu simtgades jubilejas 

dekādi Berlīnē.

•    Martā Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” piedalījās Ērika Ešenvalda “Vulkānu simfonija” pasaules pirmatskaņojumā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri Cēsīs.

•    Aprīlī sadarbībā ar Vācu kamerfilharmonijas orķestri un diriģentu Pāvo Jervi Koris piedalījās J.Brāmsa “Vācu rekviēma” 150. jubilejas koncerta izpildījumā Brēmenes Domā.

•    Maijā Koris producēja cikla “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei” noslēguma koncertu. Vairāk nekā astoņsimt koristu un desmit diriģenti tika iesaistīti koncertā un koncertieraksta 

sagatavošanā atskaņošanai visā Latvijas teritorijā.

•    Jūnijā Koris piedalījās Latvijas Republikas simtgades jubilejai veltītajā centrālajā koncertā Itālijā, Romā.

•    Augustā un septembrī veiksmīgi tika realizēts 21. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls. Koncerti notika Rīgā, Liepājā un Latvijas reģionos. Pasaules pirmatskaņojumus piedzīvoja 

četri jauni Latvijas komponistu skaņdarbi korim un solistiem.

•    Oktobrī, novembrī tika sniegti augstvērtīgi koncerti Latvijas simtgades jubilejas zīmē Latvijā, Lietuvā, Austrijā. Tāpat Koris uzsāka sadarbību ar Madrides Nacionālo mūzikas 

auditoriju, piedaloties L. van Bēthovena 9. simfonijas atskaņojumā.

•    Decembrī Koris atkārtoti koncertēja Maskavas centrālajā koncertzālē, kas ir nosaukta Krievijas ievērojamā komponista Pētera Čaikovska vārdā, izpildot Johana Sebastiana Baha “Jāņa 

Pasiju”.

Paveiktais 2018. gadā apliecina, ka Koris var nodrošināt augstvērtīgu galaproduktu, ko apliecina labās atsauksmes no Latvijas un ārzemju partneriem. CD “Raimonda Paula dziedāšanas 

svētki koncertzālē "Lielais dzintars"” saņēma nomināciju vienīgajā CD aptaujā ‘Zelta Mikrofons”. Par sniegto augsto kvalitāti koncertos Koris ir saņēmis uzaicinājumu atkārtoti sadarboties 

2019. gadā ar LNSO, LSO, PPO ”Rīga” u.c. un atkārtoti sniegt koncertus Spānijā, Vācijā, Igaunijā, Maskavā u.c.

Koris sabiedrību nodrošina ar augstvērtīgu kultūras produktu, kā arī nodrošina jaunrades procesu un intelektuālā darba rezultātu uzkrāšanu. 2016. gadā Kora izveidotā koncertcikla 

“Latvijas komponisti - Latvijas simtgadei” 2018. gada pirmatskaņojumu koncertā tika atskaņoti 18 jauni skaņdarbi, kas bagātināja Latvijas koru a cappella repertuāru, kā arī Valsts 

Akadēmiskais koris “Latvija” piedalījās Ērika Ešenvalda  “Vulkānu simfonija” pasaules pirmatskaņojumā. Bez minētā Koris sagatavoja vēl 15 jaunas koncertprogrammas, tai skaitā 7 

koncertprogrammas ar latviešu komponistu darbu un jaundarbu pirmatskaņojumiem. Bez koncertiem Rīgā, ir sniegti 13 koncerti Latvijas reģionos un 18 koncerti ārzemēs. Papildus 

plānotajam Koris ir piedalījies divu CD ierakstos, kas ir Latvijā un starptautiski novērtēti. (“Raimonda Paula dziedāšanas svētki koncertzālē "Lielais Dzintars"” un “R.Vāgnera opera 

“Dievu mijkrēslis””)

Koris ir pārsniedzis plānotos pašu ieņēmumus ( plānots 200000,- Euro; izpildīts 222187,- Euro) un strādājis ar peļņu 8537.- Euro.


