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UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS 
Vadības ziņojums par periodu 2021. gada 1. janvāris – 31. decembris 

 
Darbības veids: 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””, turpmāk tekstā arī – 
“Koris” parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 32045,00 eiro. 100% kapitāla daļu 
īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, turpmāk tekstā – “KM”.  
 
2021. gada 4. augustā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris 
“Latvija””dalībnieku sapulcē nolēma:  

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo 
daļu, 46.panta piekto daļu, 62. un 63.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7. un 
9.punktu un Komerclikuma 196.pantu un 197.panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija rīkojuma Nr.442 „Par apropriācijas palielināšanu Kultūras 
ministrijai” 1.10.punktu un Finanšu ministrijas 2021.gada 27.jūlija rīkojuma Nr.445 „Par 
apropriācijas palielināšanu” 1.10.punktu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu 
Covid-19 izplatības radīto negatīvo seku ietekmi, palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu, 
ievērojot šādus noteikumus: 
Pamatkapitāla palielināšanas veids: kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, Kultūras 
ministrijai izdarot naudas ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu 
jaunu daļu skaitu. Kultūras ministrija izdara naudas ieguldījumu 29 200 euro (divdesmit deviņi 
tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā. 

Balstoties uz 2021. gada 4. augusta Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris 
“Latvija””dalībnieku sapulces lēmumu, Latvijas Republikas  Uzņēmumu reģistrā 2021. gada 14. 
septembrī par komercsabiedrību komercreģistrā tika ierakstītas šādas izmaiņas – pamatkapitāla 
izmaiņas no 2845,00 EUR uz 32045,00 EUR. 
 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” 2021. gadā ir sekmīgi 
rīkojis koncertus un sniedzis koncertu atskaņojumus Latvijā un ārzemēs, reprezentējot savu valsti - pilnā 
apjomā realizējis deleģētos uzdevumus, saskaņā ar 2021. gada 8. janvāra noslēgto finansēšanas līgumu 
Nr. 2.5.-11-3 un līguma pielikumiem (“Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”) un Līdzdarbības 
līgumā Nr.2.5.-8-5. no 04.01.2021. (“Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras 
jomā”), kā arī piesaistījis papildus finansējumu savai darbībai. Korim kā kultūras kapitālsabiedrībai peļņa 
ir būtisks mērķis, bet nav primārais mērķis. Primārais mērķis Korim ir ar izcilību sniegt 
koncertizpildījumus, saglabāt starptautisko konkurētspēju, un pasūtīt un apgūt jaunu kora repertuāru. 
2021. gadā Koris ir pārsniedzis  visus koriģētos finanšu un nefinanšu mērķus.  
2021.gada 8.janvārī noslēgtais finanšu līgums ir ar jauniem rezultatīviem rādītājiem, kas balstījās uz 
situāciju, kad pasaulē ir Covid-19 pandēmija. Rādītāju samazinājums bija objektīvs un atšķīrās no trīs 
gadus iepriekš, pirms pandēmijas laikā, PKC iesniegtajiem. Noteikto ierobežojumu samazinājums Latvijā 
2021. gada jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī ļāva realizēt plānotos koncertus. Īpaši vēlos izcelt 
rezultatīvo rādītāju procentuāli lielo pieaugumu un kora pašu ieņēmumu finansiālo pieaugumu. Šos 
visus rādītājus pēc būtības izveido viena koncertsērija Spānijā, kura neplānoti tika piedāvāta kolektīvam, 
ko kolektīva vadība arī izmantoja, lai popularizētu latviešu komponistu mūziku un kora izpildījuma 
interpretācijas kvalitāti Spānijā.  
 
Kā nozīmīgāko savā darbībā Kora vadība var izcelt koncertus Latvijā un ārzemēs. 
 
Sekojošās aktivitātes ir tam apliecinājums:  

1. Izcilas atsauksmes guvušie koncerti Ščecinā, izpildot Bēthovena (Missa Solemnis), un klausītāju 

atsaucību un ar stāvovāciju atzinību guvušie seši koncerti Spānijā (Saragosā, Tolosā, Pamplonā, 

Sansebastjānā u. c.).  

2. Dalība reģionālajos koncertos Vidzemes koncertzālē “Cēsis” (P. Vaska 75 gadu jubilejas 

koncerts), Talsos, Rēzeknē (koncertzālē “Gors” E. Siliņa jubilejas koncerts). 

3. Sekmīgi realizēts 24. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls. 
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4. Veiksmīgi sadarbojoties ar Liepājas pilsētas pašvaldību, koris ar izcilu sniegumu piedalījās 

Valsts svētku koncertā “Lielajā dzintarā” (17.11.). 

Integrēta sadarbība ar partneriem Latvijā un ārzemēs: 
Veiksmīga sadarbība ar  Ščecinas simfonisko orķestri un koncertaģentūrām Spānijā. 

Paveiktais 2021. gadā apliecina, ka Koris var nodrošināt augstvērtīgu galaproduktu, ko apliecina labās 
atsauksmes no Latvijas un ārzemju partneriem par kompaktdisku ierakstiem “pandēmijas laikā”. Par to 
liecina kora izdotā kompaktdiska (sadarbībā ar skaņu namu “Skan”) saņemtā nominācija ierakstu gada 
balvai “Zelta Mikrofons”, kā arī piedalīšanās citā “Zelta Mikrofons” nominētā kompaktdiska izlasē 
“Imants Kalniņš: Visas simfonijas un koncerti”. Kā labu sadarbības piemēru ar partneriem ārzemēs 
raksturo piedalīšanās Divine art recording ierakstos, iemūžinot īru komponistes Ronas Klark CD 
“Sempiternam” (kora dziesmas).  

Par sniegto augsto kvalitāti koncertos Koris ir saņēmis uzaicinājumu 2022. gadā atkārtoti sadarboties ar 
LNSO, LSO, LNOB u. c., un atkārtoti sniegt koncertus Vācijā, Igaunijā, Lietuvā, Spānijā u. c. 

Valsts Akadēmiskā kora „Latvija” darbības kultūras aspekts - kultūras mantojuma sintēze un 
jaunrades ģenerēšana: 

Koris sabiedrību nodrošina ar augstvērtīgu kultūras produktu, kā arī nodrošina jaunrades procesu un 
intelektuālā darba rezultātu uzkrāšanu.  
 
Koris no saviem līdzekļiem un piesaistot fondu līdzekļus savos koncertos ir realizējis sekojošus 
jaundarbus: 

• Annas Ķirses “ Carmen Sibyllae”; 

• Pētera Butāna Opusu jauktajam korim un orķestrim “Gloria”; 

• Irīnas Mihailovskas “Triptihs”; 

• Raimonda Tiguļa “Es Tevi lūdzu, Dievs” ar Jura Rubeņa vārdiem. 
 
Kora attīstības perspektīva 2022. gadā: Koris paredz turpināt sadarbību ar valsts koncertorganizācijām 
un pašvaldībām Latvijā, saglabāt starptautisko konkurētspēju un iepazīstināt ar Kora darbību jaunus 
sadarbības partnerus, kā arī uzsākt un atjaunot sadarbību ar:  

• Elbas filharmoniju Hamburgā (Vācija); 

• Igaunijas valsts koncertorganizāciju ”Eesti Concert”; 

• Lietuvas filharmoniju Viļņā; 

• Koncertaģentūrām Eiropā un Āzijā. 
 

Koris pilnā apjomā ir realizējis tam deleģētos uzdevumus 
saskaņā ar 2021. gada 8. janvāra noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2.5.-11-3. un Līdzdarbības līgumā 
Nr. 2.5.-8-5. no 04.01.2021. “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā”.  
 

Kora finansiālie rezultāti ir pozitīvi. Finansiālais stāvoklis ir stabils, un, pateicoties nesamazinātai KM 
dotācijai, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”“ neizjuta Covid-
19 pandēmijas ietekmi kā darba devējs un varēja izmaksāt atalgojumu un samaksāt LR paredzētos 
nodokļus 2021. gadā pilnā apjomā. 

 
Finanšu analīze      2021. gada finanses veidoja: 

▪ valsts budžeta finansējums EUR 1 223 830,00 

▪ pašu ieņēmumu (t.sk. VKKF EUR 8000,00 un Rīgas Domes projektu finansējums EUR 11540) 

EUR 116 654,00 

Pārskata gadā uzņēmums ir veiksmīgi veicis saistības ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, arī 

pateicoties Kultūras ministrijas papildu finansējumam EUR 29 200 apmērā, kas tika ieguldīts pašu 

kapitālā. 
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Likviditātes un maksātspējas rādītāji 

Rādītājs 2021. gads 2020. gads Izmaiņas +/- 

Kopējā likviditāte 1,57 1,56 +0,01 

Absolūtā likviditāte 1,16 1,01 +0,15 

Saistību attiecība pret 
pašu kapitālu 

2,15 2,52 -0,37 

Peļņa pirms procentu 
maksājumiem, 
nodokļiem, 
nolietojuma un 
amortizācijas 
atskaitījumiem 
(EBITDA), EUR 

1536 3157 -1622 

Pašu kapitāla atdeve 
(ROE) % 

1,15 5,68 -4,53 

 

Uzņēmums ir spējīgs segt īstermiņa saistības ar tā rīcība esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem. 

Uzņēmuma likviditātes rādītājs 2021. gadā ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2020. gadu.  

Absolūtās likviditātes koeficients norāda, ka ar naudas līdzekļiem uzņēmums spēj segt īstermiņa 

saistības. Likviditātes rādītāji un saistība pret pašu kapitālu norāda, ka uzņēmums ir atkarīgs no Kultūras 

ministrijas piešķirtās dotācijas. 

Kora vadība redz papildu apdraudējumu kora darbībā, jo sākot ar 2020. gada martu bija iestājies 
ārkārtas stāvoklis, kas atkārtoti pasludināts 2021. gada oktobrī līdz 28.02.2022. (saistībā ar Covid-19 
pandēmiju pasaulē un situāciju Latvijā).  
 
Varbūtējie riski un neskaidrie apstākļi ar ko saskaras kora vadība, ir sekojoši:  

• uz nenoteiktu laiku pārtraukta regulārā koncertdarbība Latvijā (paredzēta varbūtēja atsākšana 
no 2022. gada aprīļa); 

• sadarbības pārtraukšana ar partneriem ārpus Latvijas Republikas robežām un jaunu 

starptautiskas sadarbības projektu pārtraukšana; Tas sevī ietver sadarbības pārtraukšanu ar 

Krieviju .(Noteikumi par Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas 

Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību denonsēšanu) Uz kara laiku sadarbības 

pārtraukšanu ar Ukrainu un Covid -19  0 tolerances ievērošanas dēļ sadarbības pārtraukšana ar 

Ķīnas TR un Honkongu. 
                kora darbība ārzemēs ir lielākais papildu finansējuma avots korim, bet pandēmijas dēļ naudas 
apjoma samazinājums kultūrai Eiropā un pasaulē sarežģī šo ieņēmumu daļu; 

• kā pandēmijas sekas ir kora finanšu un nefinanšu mērķu pārskatīšana. Kora vadība plāno šo 
jautājumu aktualizēt ar kapitāldaļu turētāju (LR Kultūras ministrija) pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas 
un kapitāldaļas turētājs, izprotot situāciju, ir pārskatījis uzdotos mērķus. 
 
Modulējot pandēmijas izraisīto finanšu līdzekļu apjoma kritumu ieņēmumu daļā 2022. gadā, kora 

vadība likumsakarīgi samazina arī izdevumu sadaļu.  
Koris nav lūdzis papildus finanšu līdzekļu piešķīrumu 2021. gada dotācijas palielināšanai. Savstarpēji 
vienojoties ar 100% kapitāla daļu īpašnieku Latvijas Republikas Kultūras ministriju pēc ārkārtas stāvokļa 
pasludināšanas, tika koriģēti sasniedzamie rezultatīvie finanšu un nefinanšu rādītāji 2021. gadam. 
 
Koris 2021. gadu ir beidzis ar peļņu 987,- Euro. Kora valde lūdz peļņu novirzīt kapitālsabiedrības 
investīcijām – materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. 
 
 
Valdes loceklis                                                                      Māris Ošlejs   
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FINANŠU PĀRSKATS 
 
1.BILANCE 
 

2021.gada 

31.decembris

2020.gada 

31.decembris

pielikums

AKTĪVS 270 395            195 552            

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 21 184              26 190              

   I.NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI -                       

      4. Nemateriālā vērtība 3.4.2.

   II. PAMATLĪDZEKĻI 21 184              26 190              

      6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 3.4.3. 21 184              26 190              

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 249 211            169 362            

   I.KRĀJUMI 37 962              34 502              

      1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 36 286              34 502              

      4. Avansa maksājumi par krājumiem 1 676                

   II. Debitori 27 392              25 202              

      1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3 816                11 509              

      4. Citi debitori 8                      

      7. Nākamo periodu izmaksas 23 576              13 685              

   IV. NAUDA 183 857            109 658            
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2021.gada 

31.decembris

2020.gada 

31.decembris

pielikums

PASĪVS 270 395          195 552          

PAŠU KAPITĀLS 85 805            55 618            

      1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 3.7. 32 045            2 845             

      5. Rezerves 1                    1                    

         f) pārējās rezerves 1                    1                    

      6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 52 772            49 614            

      7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 987                3 158             

ILGTERMIŅA KREDITORI 26 024            31 459            

      13. Nākamo periodu ieņēmumi 26 024            31 459            

ĪSTERMIŅA KREDITORI 3.9. 158 566          108 475          

      6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5 817             9 227             

      10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 41 473            28 113            

      11. Pārējie kreditori 49 386            1 500             

      12. Nākamo periodu ieņēmumi 35 044            44 600            

      14. Uzkrātās saistības 26 846            25 035            
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2.PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 

2021.gads 2020.gads 

pielikums

1. Neto apgrozījums 116 654              82 458                

   b) no citiem pamatdarbības veidiem 3.9.1. 116 654              82 458                

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas 1 162 761           1 097 792           

3. Bruto peļņa vai zaudējumi 1 046 107-           1 015 334-           

4. Pārdošanas izmaksas 49 244                50 083                

5. Administrācijas izmaksas 126 943              135 449              

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 223 830           1 204 024           

13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 1 536                 3 158                 

14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 549                    

15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas 987                    3 158                 

18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 987                    3 158                  
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3.PIELIKUMS  
 
3.1.Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi. 
Bilance sagatavota pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” noteikto shēmu. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots pamatojoties uz shēmu vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu 
funkcijas).  
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi. 
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats sagatavots pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā 
noteikto shēmu. 
Peļņas vai zaudējumu aprēķina, kā arī naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmantotās shēmas nav mainītas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu. 
Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, 
katram postenim norādīti attiecīgo kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitļi. 
Finanšu pārskats sagatavots saprotami un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", likumam “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumam” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem. Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, 
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un par naudas plūsmu. 
 
3.2.Grāmatvedības politikas atbilstība pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk. 
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 
Tiek pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 
Izmantota tā paša grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 
Finanšu pārskatā posteņi atzīsti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus 
nosacījumus: 
-finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu, 
-ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskats 
parakstīts; 
-aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi 
un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu 
saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 
Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
Katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos 
bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 
Bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 
Jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un 
izdevumu posteņiem netiek piemērots; 
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu 
un būtību, nevis tikai juridisko formu; 
 
3.3.Grāmatvedības vispārīgā poltika. 
Sabiedrība dokumentējusi un grāmatvedībā konsekventi ievērojusi grāmatvedības politiku.  
Grāmatvedības politika izvēlēta, ievērojot šādus nosacījumus: 
-grāmatvedības politika atbilst likumā noteiktajai prasībai, ka finanšu pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs 
priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un par 
naudas plūsmu. 
-grāmatvedības politika nav pretrunā ar grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošajiem, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem par attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu vai finanšu pārskata posteņu 
atspoguļošanu, uzskaiti un novērtēšanu. 
Pārskata gadā nav veiktas būtiskas izmaiņas grāmatvedības politikā, kā rezultātā finanšu pārskatu nav 
ietekmējušas izmaiņas grāmatvedības politikā.  
 
Finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana. 
No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību – subsīdiju izdevumu 
(zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – un finansiālo 
atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu sabiedrības 
parādu valsts vai pašvaldības budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauti ieņēmumos tajā pārskata gadā, 
kurā saņemta finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts. 
No valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtu 
finanšu palīdzību, kas izpaužas kā tiešais naudas maksājums, norādīti bilances postenī "Nākamo periodu 
ieņēmumi" attiecīgi ilgtermiņa vai īstermiņa kreditoru sastāvā, ja saskaņā ar vismaz vienu no šīs finanšu palīdzības 
devēja noteiktajiem nosacījumiem: 
-nauda paredzēta ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 
-nauda tiks izlietota tikai nākamajā pārskata gadā (tā paredzēta noteiktu nākamā pārskata gada kārtējo izdevumu 
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segšanai vai funkciju izpildes nodrošināšanai); 
-ja nosacījums netiks izpildīts, nauda nākamajos gados būs jāatmaksā. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādīts arī saskaņā ar apstiprināto finansēšanas kārtību – Eiropas 
Savienības finansējums, kas izpaužas kā izdevumu atmaksa pēc ilgtermiņa ieguldījumu objekta iegādes, 
izveidošanas vai būvniecības projekta pabeigšanas vai pakāpeniski ilgtermiņa projekta īstenošanas gaitā, – 
pamatojoties uz iesniegtajiem finansējuma atmaksas pieprasījumiem atbilstoši saņemtajām summām. 
Bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" norādītās saņemtās finanšu palīdzības vai citā veidā saņemtā 
finansiālā atbalsta summas tiek iekļautas attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos. 
Pārskata gada ieņēmumos iekļautās summas norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Pārējie 
saimnieciskās darbības ieņēmumi" vai citā ieņēmumu postenī, ja tas precīzāk atbilst saņemtā finansiālā atbalsta 
būtībai. 
Ja kreditors pilnībā atsakās no sava prasījuma vai atsakās no sava prasījuma noteiktas daļas (turpmāk – kreditora 
parāda samazināšana) un kreditora parāda samazinājuma summa nav saistīta ar kreditora mērķi šo summu ieguldīt 
sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, tad kreditora parāda samazinājums tiek 
uzskatīts kā dāvinājums un tas atzīsts kā ieņēmumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecīgajā pārskata gadā. 
 
3.4.Ilgtermiņa ieguldījumi. 
3.4.1.Pamatlīdzekļi. 
Par pamatlīdzekļu objektu (turpmāk – pamatlīdzeklis) uzskata katru atsevišķu kustamu vai nekustamu ķermenisku 
lietu (turpmāk – lieta). 
Pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumi: 
-pamatlīdzekli atzīst tajā datumā, kurā tā ir pārņēmusi visus ar īpašuma tiesībām vai finanšu nomas līgumā 
paredzētajām tiesībām saistītos riskus un tiesības uz varbūtējiem ieguvumiem no attiecīgās lietas vai lietu kopuma, 
ja šajā datumā sabiedrībai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Nekustamā īpašuma objektu atzīst 
par pamatlīdzekli pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā; 
-ja tajā datumā, kurā sabiedrība ir kļuvusi par attiecīgās lietas vai lietu kopuma īpašnieci vai nomnieci saskaņā ar 
finanšu nomu, tai nav iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, sabiedrība pamatlīdzekli atzīst vēlāk – 
tajā datumā, kad tai ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. 
Pamatlīdzekļi bilancē norādīti neto vērtībā, kura aprēķināta, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības vai citas 
uzskaites vērtības, ar kuru pēc sākotnējās vērtības noteikšanas aizstāj šo vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa 
uzskaites vērtība), atskaitot nolietojumu, kuru aprēķina no datuma, kad pamatlīdzekli sāka izmantot paredzētajiem 
mērķiem, līdz bilances datumam (ieskaitot veiktās korekcijas) (turpmāk – uzkrātais nolietojums), un visus veiktos 
vērtības norakstījumus (piemēram, zaudējumi no vērtības samazināšanās). 
Pamatlīdzekļi pieņemti grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnējai vērtībai – iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai, vai īpašos gadījumos citai vērtībai, ko var ticami noteikt. 
Pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriāli norakstīti izdevumos tajā pārskata gadā, kurā 
tie izlietoti. Tādu pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots, pakāpeniski 
noraksta izdevumos. 
Pamatlīdzekļu sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās lietošanas  laikā, izmantojot 
atbilstošu pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi. 
Ilgtermiņa ieguldījumu objekta ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku iegādes izmaksas vai ražošanas 
pašizmaksu (turpmāk — sākotnējā vērtība), vai pārvērtēšanā noteikto vērtību (ja tāda ir) pakāpeniski samazina šim 
objektam paredzētajā lietderīgās lietošanas laikā, no tās atskaitot vērtības samazinājuma korekcijas, kuras 
aprēķinātas, lai veiktu pakāpenisku šā objekta vērtības norakstīšanu (pamatlīdzekļu objektam — ikgadējo 
nolietojuma aprēķināšanu, nemateriālo ieguldījumu objektam — ikgadējo vērtības norakstīšanu) tam paredzētajā 
lietderīgās lietošanas laikā. 
Par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku pieņemts laikposms (gados), kurā sabiedrība plāno izmantot šo 
pamatlīdzekli, ņemot vērā paredzēto lietošanas intensitāti, fizisko nolietošanos, tehnisko novecošanos un 
likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas ierobežojumus, vai kurā var sasniegt attiecīgo vienību. 
Pamatlīdzekļa nolietojamā vērtība noteikta, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļu 
sastāvdaļām ir atšķirīgi lietderīgās lietošanas laiki, tad katrai pamatlīdzekļa sastāvdaļai nolietojums aprēķināts 
atsevišķi. Pamatlīdzekļa nolietojums sākts aprēķināt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem 
mērķiem. Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, zemesgabalam) un 
pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lietošanas laiku (piemēram, mākslas priekšmetam), ikgadējo 
nolietojumu neaprēķina. 
Pamatlīdzekli izslēdz no grāmatvedības uzskaites, kad tas: 
-atsavināts   (pārdots   vai   apmainīts,   nodots   finanšu   nomā,   ziedots   vai   dāvināts,   ieguldīts   citas 
kapitālsabiedrības kapitālā); 
-likvidēts, jo no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē vairs netiek gaidīti saimnieciskie labumi (arī 
zādzības vai avārijas rezultātā). 
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3.4.2.Nemateriālie ieguldījumi. 

Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie 

ieguldījumi

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada sākumā 5 412          

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada beigās            5 412 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā            5 412 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās            5 412 

 
3.4.3.Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi

Pārējie 

pamatlīdzekļi un 

inventārs

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada sākumā            105 922 

Vērtības palielinājumi               9 023 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā, -             2 337 

Iegādes izmaksas (pašizmaksa, patiesā vērtība) pārskata gada beigās            112 608 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada sākumā             79 732 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas,             13 936 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma (atsavināšana, likvidācija vai pārvietošana)
-             2 244 

Vērtības samazinājuma korekciju kopsumma pārskata gada beigās             91 424  
 
3.5.Krājumi. 
Krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība. 
Krājumi sākotnēji novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai (turpmāk - arī krājumu 
sākotnējā vērtība). Krājumu iegādes izmaksās iekļautas preces vai pakalpojuma pirkšanas cenās (atskaitot 
saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi, ja tādi ir. Krājumu ražošanas pašizmaksās 
iekļautas izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi: transportēšanas, 
pārkraušanas vai citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgo krājumu vienību ražošanu vai izgatavošanu. 
Krājumu izlietojuma un atlikumu iegādes izmaksu noteikšanai izmantota metode "Pirmais iekšā - pirmais ārā" 
(FIFO). 
 
3.6.Debitori. 
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē norādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
sabiedrības grāmatvedības reģistros un saskaņo (salīdzina) ar attiecīgajiem debitoriem un kreditoriem, veicot 
savstarpējo atlikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos debitoru un kreditoru parādu atlikumus 
bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. 
Debitoru parādu atlikumi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši 
grāmatvedības reģistru datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. 
Uzkrātie ieņēmumi 
Bilances postenī "Uzkrātie ieņēmumi" norādītas 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 
 
3.7.Pašu kapitāls 
3.7.1.Pamatkapitāla sadalījums: 

Akciju/daļu veids nomināls skaits kopā

Kultūras ministrija 1                32 045          32 045                 

-                           

pamatkapitāls kopā: 32 045          32 045                  
 
 
3.8.Kreditori 
Ja aizņēmuma atmaksājamā summa ir lielāka par saņemto summu, starpību pakāpeniski, to sadalot pa gadiem, ne 
vēlāk kā līdz parāda atmaksāšanas termiņam iekļauj izmaksās, attiecīgi palielinot saistību summu, kamēr tā 
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sasniedz aizņēmuma atmaksājamo summu. 
Uzkrātās saistītas. 
Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norādītas 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.  
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām 
sabiedrības grāmatvedībā uzskaitītas bilances postenī "Uzkrātās saistības". 

 
3.9.Peļņas vai zaudējumu aprēķins. 
3.9.1.ieņēmumi 
Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus no produkcijas vai preču (turpmāk – preces) pārdošanas un pakalpojumu 
sniegšanas iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums". Ieņēmumus no preču pārdošanas 
un pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaitīti tad, kad ir 
izpildīti attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi. 
Ieņēmumos iekļauti sabiedrības parastajā darbībā gūtie saimnieciskie labumi, kurus tā pati saņēmusi vai saņems 
un kuru rezultātā palielinās vai palielināsies tās pašu kapitāls bilancē, izņemot gadījumus, kad pašu kapitāls 
palielinās par akcionāru vai dalībnieku veiktajām iemaksām pamatkapitālā. 
Ieņēmumi no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem novērtēti un uzskaitīti katram līgumam atsevišķi 
saskaņā ar līguma nosacījumu izpildi. 
Sabiedrības pamatdarbības ienākumus veido Kultūras Ministrijas ikgadējais finansējums, kas nodrošina 
Sabiedrības darbību pārskata gadā un pēc pārskata gada perioda. 
 
3.9.2.Izdevumi. 
Ar konkrētu preču pārdošanas darījumu saistītās izmaksas (arī pārdoto preču iegādes vai ražošanas pašizmaksu 
vai citu bilances vērtību) iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā pārskata gadā, kurā tiek iekļauti ieņēmumi 
no minētā pārdošanas darījuma. Ja nav iespējams ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar 
konkrētu preču pārdošanas darījumu, ieņēmumi no minētā saimnieciskā darījuma netiek uzskaitīti, bet jebkuru jau 
saņemto atlīdzību līdz brīdim, kad radušos izmaksu apmērs kļūst zināms, norāda bilancē kā saistības pret pircēju. 
 
3.9.3.Finanšu palīdzība: 
Pārskata gadā saņemts finansējums saimnieciskās darbības nodrošināšanai no Kultūras Ministrijas  
1 213 705.- EUR  apmērā.  
 
3.10.Cita informācija. 
3.10.1.Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā sadalījumā pa kategorijām un personāla izmaksas:  
 

Vidējais 

darbinieku skaits

 Atlīdzība par 

darbu 
VSAO iemaksas

Valdes locekļi 1                        40 781               9 620                 

Pārējie darbinieki 64                      806 833             190 236             

65                      847 614             199 856              
3.10.2. 
Pārskata gadā samaksāti nodokļi  426 357.- EUR apmērā .  
3.10.3.Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un citās valstīs stājušies spēkā vairāki ierobežojošie pasākumi 
saistībā ar karu Ukrainā, kas samazina ekonomikas attīstību valstī. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties 
nākotnē, un līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. 
Pašlaik Sabiedrības  darbību ierobežojumi nav ietekmējuši, tāpat nav vērojams naudas plūsmas kritums. 
Sabiedrības vadība uzskata, ka ieviestie ierobežojumi būtiski neietekmēs Sabiedrības darbību 
Covid-19 uzliesmojums būtiski neietekmē Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskos 
rādītājus. 
Turpmāko notikumu ietekme uz sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības pašreizējā izvērtējuma.  
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī pārskata parakstīšanai nav bijuši nekādi citi notikumi, kas 
būtu jāatspoguļo šajos finanšu pārskatos vai kuru rezultātā būtu jāveic kādi labojumi. 
 
Rīga 
2022.gada 24.maijs 
 
Valdes loceklis :               __________________________     Māris Ošlejs   
 
 
Persona, kas sagatavojusi pārskatu: 
Dace Radziņa galvenais grāmatvedis 

 

file:///C:/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums%23p52
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ValstsSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” 
 
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

   

 
1. 

 
Neto apgrozījums 

  2021.gads 2020.gads 

         EUR                        EUR 
 Koncertieņēmumi Latvijā   26 435 22 650 

    Koncertieņēmumi no biļešu realizācijas 6 021 13 123 
 Koncertieņēmumi ārvalstīs  63 855 28 215 
 Pašvaldības līdzfinansējums  11 540 9 500 
 Valsts KKF līdzfinansējums 8 000 8 000 
 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 803    970 
 

 
 
Kopā 
 

   
116 654 

 
82 458 

      
2. Pakalpojumu ražošanas izmaksas 2021. gads  2020. gads  

 Atalgojumi  755 258 755 967 
 Sociālās apdroš. izmaksas  178 069 183 417 
 Autoratlīdzības  
Uzņēmuma līgumi 

 37 070 
22 484 

 38 434 

 Uzkrātās saistības atvaļinājumiem  1 812  1 105 
 Telpu nomas izmaksas  65 857  31 373 
 Notis un citi mat.   10 969  6 856 
 Komandējumi Latvijā   10 362  11 145 
 Komandējumi ārvalstīs   39 150  21 194 
 Straumēšanas izmaksas     12 184 
 Citas izmaksas   41 730  36 117 
 
 
 
Kopā 
 

   
1 162 761 

 
1 097 792 

      
3. Pārdošanas izmaksas  2021. gads  2020. gads  

 Pamatlīdzekļu nolietojums 13 936     13 281 
 Reklāmas pakalpojumi   6 355     10 057 
 Tehniskā nodrošinājuma un telpu noma  17 662     5 816 
 Telpu un inventāra remonts  3 494     3 108  
 Apgrozāmo līdzekļu 
vērtības samazinājums 

  1 576     11 633 

 Citas izmaksas   6 221     6 188 
  
Kopā 
 

   
49 244 

    
50 083 

 
 

   
 

  

4.  Administrācijas izmaksa   2021. gads 2020.gads 
 Biroja uzturēšanas izmaksas 
Sakaru pakalpojumu izmaksas 

 3 368 
5 439            

3 297 
5 232            

 Administrācijas algas  92 356 100 624 
 Sociālās apdrošināšanas izmaksas  21 787 24 602 
 Gada pārskata un revīzijas izdevumi 
Juridiskie pakalpojumi 

 2 178 
1 815 

1 694 

 Kopā 
 

   
126 943 

 
135 449 

      
5. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 
    2021. gads  2020.gads 

 Valsts finansējums  1 213 705      1 182 756 

 Valsts papildus finansējums  10 125      21 268 

 Kopā   1 223 830     1 204 024 
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6. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2021.gads 2020.gads 

Atlīdzība par darbu 806 833 813 880 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 190 236 195 838 

KOPĀ: 997 069 1 009 718 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 
Valdes locekļi                                                                                                                                                       1 1 

Pārējie darbinieki                                                                                                64 64 

KOPĀ: 65 65 

Valdes atlīdzība par darbu 40781 40781 

Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu  3432 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 620 10 651 

KOPĀ: 50 401 54 864 

      

   

7. Nemateriālie aktīvi citi nemateriālie 
ieguldījumi 

kopā 

iegādes cena (atbilstoši iepriekšējā gada bilancei) 5412 5412 

Palielinājumi,uzlabojumi    

kopējā pārvērtēšanas summa līdz bilances 
datumam 

5412 5412 

nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā   

kopējais nolietojums un vērtības norakstīšana 5412 5412 

bilances vērtība bilances datumā 0 0 

        

8.Pamatlīdzekļi      
pārējie pamatlīdzekļi 

un inventārs kopā 

iegādes cena (atbilstoši iepriekšējā gada bilancei)  105 922 105 922 

palielinājumi, uzlabojumi    9 023 9 023 

samazinājumi -2 337 -2337 

kopējā pārvērtēšana summa līdz bilances datumam 112 608 112 608 

nolietojums un vērtības samazinājums  11 692 11 692 

kopējais nolietojums un vērtības samazinājums  91 424 91 424 

bilances vērtība bilances datumā   21 184 21 184 

 
 
 
9. Krājumi 
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10.Debitori 31.12.2021. 31.12.2020. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 216 11 509 

Maiņas darījumi 3 600  

Prasības pret personālu                                                                              8 

Nākamo periodu izmaksas-koncertu organizēšanas izdevumi 10 950  

Nākamo period izmaksas-apdrošināšana 12 185  

Nākamo periodu izmaksas-komandējumu izdevumi-

aviobiļetes 

 13 282 

Nākamo periodu izmaksas-periodikas abonēšana,licences                                                441 403 

KOPĀ: 27392 25 202 

11.  Pamatkapitāls  

Uzņēmuma daļu kapitāls ir 32 045 EUR. Kapitāldaļu turētājs: 100% Latvijas valsts 
Kultūras ministrija. 

12. Ilgtermiņa kreditori 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Dotācijas,saņemtas ilgtermiņa ieguldījumiem    26 024 31 459 

KOPĀ: 26 024         31 459 

13. Īstermiņa kreditori 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

Atlīdzība par darbu    49 386 1 500 

Parādi piegādātājiem 5 817 9 227 

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem 26 846 25 035 

Kultūras ministrijas finansējums nākamā gada projektiem  19 760 

Rīgas pašvaldības finansējums nākamā gada projektiem          2 000 

Citi nākamo periodu projektu finansējumi 35 044 22 840 

KOPĀ: 117 093 71 786 

 
  
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

 Inventārs,koncerttērpi 36 286 34 502 

 Avansa maksājumi par koncerttērpiem 1 676  

   

KOPĀ: 37 962 34 502 
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Nodokļi-īstermiņa kreditori 

 31.12.2021. Aprēķināts Samaksāts 31.12.2020. 
Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas         24 981 295 471 297 873 27 383 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                  15 922 143 476 127 695 141 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis      549 549 570 570 

Uzņēmējdarbības riska nodoklis    21 220 218 19 

KOPĀ: 41 473      439 716 426 356 
                    

28 113 

 

14.Naudas līdzekļi  

 
Uz 31.12.2020.g.- Valsts kasē 56 288 EUR , SEB bankā 53 227 EUR, uzņēmuma kasē 143 
EUR.  
Uz 31.12.2021.g.- Valsts kasē 147 901 EUR,SEB bankā 35 891 EUR,uzņēmuma kasē 65 
EUR. 
 
 
 
Rīga 
2022.gada 24.maijs 

 
 
Valdes loceklis Māris Ošlejs 
 
 
 
 
 
Pārskatu sagatavoja 
Dace Radziņa galvenais grāmatvedis 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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lgb laufmaņa grāmatvedības birojs 

 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
VSIA “VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA”” dalībniekam 

 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 
 
Esam veikuši VSIA “VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA”” (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 
finanšu pārskata no 7. līdz 13. lapai revīziju. Pievienotais  finanšu pārskats ietver: 
-bilanci 2021. gada 31. decembrī,  
-peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kā arī  
-finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu 
informāciju. 
 
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VSIA “VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS 
“LATVIJA”” finansiālo stāvokli 2021. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas noslēdzās 
2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (“Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).  
 
Atzinuma pamatojums 
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju 
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata 
revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus 
un objektivitātes prasības. 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
 
Ziņošana par citu informāciju 
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido: 
-vadības ziņojums, kas ietverts pievienotā gada pārskatā no 4. līdz 6. lapai; 
-informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā. 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to 
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām.  
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita 
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas 
gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, 
mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu 
uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 
 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma, prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
-vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu 
pārskatam, un 
-vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 
 
Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā 
ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas 
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības 
sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa 
piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas 
alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa 
uzraudzību. 
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Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ 
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta 
līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti 
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz 
šo finanšu pārskatu. 
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam 
profesionālo skepticismu. Mēs arī: 
-identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas 
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, 
kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības 
krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas 
norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai 
iekšējās kontroles pārkāpumus; 
-iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem 
atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti; 
-izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās 
informācijas pamatotību; 
-izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt 
nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu 
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 
nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz 
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 
-izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, un 
to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus. 
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto 
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 
trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Laufmanis  

SIA “L.G.B.” LZRA licence Nr.133 valdes loceklis 

Zvērinātas revidents LZRA Sertifikāts Nr. 132 

 

Gustava Zemgala gatve 64-6, Rīga 
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