
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 54103025871
Nosaukums VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS SIA
Adrese Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 104
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Pārskata gadā ir veikti
ieguldījumi pētniecībā un
attīstībā

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds SANITA ĒVELE
Personas amats grāmatvede
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

04.03.2022

Amatpersonas amats valdes priekšsēdētājs
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 8 016 1 214
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 8 016 1 214
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 15 733 558 6 858 382
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 15 733 558 6 858 382
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. 160 87 097 101 173
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 1 411 910 174 268
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 252 023 36 214
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 17 484 588 7 170 037
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 17 492 604 7 171 251
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 415 1 593
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 4 117 6 957
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 3 611 0
I. Krājumi kopā 450 8 143 8 550
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 18 190 9 966
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 30 743 10 785
4. Citi debitori. 500 1 420 1 371
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 1 627 2 351
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 33 591 31 228
II. Debitori kopā 550 85 571 55 701
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 305 851 280 433
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 399 565 344 684
BILANCE 640 17 892 169 7 515 935

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 18 590 407 7 821 219
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -1 692 014 -1 245 481
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -391 317 -446 533
Pašu kapitāls kopā 800 16 507 076 6 129 205
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 77 491 193 728
4. Citi aizņēmumi. 900 17 488 3 811
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 749 459 827 663
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 844 438 1 025 202
Īstermiņa kreditori: 1 020

2/14



Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 116 237 116 237
4. Citi aizņēmumi. 1060 12 541 10 481
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 24 927 19 777
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 66 582 20 353
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 14 998 255
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 40 345 31 156
11. Pārējie kreditori. 1130 56 961 34 484
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 121 719 78 384
14. Uzkrātās saistības. 1160 86 345 50 401
Īstermiņa kreditori kopā 1180 540 655 361 528
BILANCE 1190 17 892 169 7 515 935
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 864 942 928 717
c) no citiem pamatdarbības veidiem 30 864 942 928 717
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 1 891 293 1 640 744

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 -1 026 351 -712 027
5. Administrācijas izmaksas. 70 261 700 239 120
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 908 477 972 036
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 10 096 464 318
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 1 564 2 935
b) citām personām 230 1 564 2 935
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -391 234 -446 364
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 83 169
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -391 317 -446 533
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -391 317 -446 533
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Naudas plūsmas pārskats (NPP) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

NPP pēc netiešās metodes (NPP2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Pamatdarbības naudas plūsma 10
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. 20 -391 234 -446 364
Korekcijas: 30
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas; 40 343 428 343 856
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; 50 749 773
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām; 70 23 0
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas; 110 5 306 461 425
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 120 1 564 2 935
Korekcijas: 140
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 150 -245 679 3 408
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 160 407 -4 470
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu
atlikumu pieaugums vai samazinājums.

170 98 863 -280 001

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma. 180 -186 573 81 562
4. Izdevumi procentu maksājumiem. 190 -1 564 -2 935
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. 200 0 -169
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma. 210 -188 137 78 458
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 220
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde. 250 -10 425 576 -11 921
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma. 310 -10 425 576 -11 921
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 320
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu
ieguldījumiem.

330 10 769 188 150 000

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai. 360 -116 237 -116 237
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam. 370 -13 820 -11 434
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma. 390 10 639 131 22 329
V. Pārskata gada neto naudas plūsma 410 25 418 88 866
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 420 280 433 191 567
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 430 305 851 280 433
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 20 7 821 219 7 671 219
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums 40 10 769 188 150 000
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 50 18 590 407 7 821 219
VI. Nesadalītā peļņa 260
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 270 -1 692 014 -1 245 481
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums 290 -391 317 -446 533
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 300 -2 083 331 -1 692 014
VII. Pašu kapitāls 310
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 320 6 129 205 6 425 738
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 340 16 507 076 6 129 205
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 104

1.2. Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām:
1.2.1. valdes locekļi 2
1.2.3. pārējie darbinieki 102

1.3. Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un
beigās

Naudas atlikums pārskata perioda sākumā: eur 280 433, no tā:
   * kredītiestāžu bankaskontos eur 277 852,
    *bankas terminālā eur 0,
    *skaidras naudas atlikums uzņēmumā eur 2 581.
Naudas atlikums pārskata perioda beigās eur 305 851, no tā:
   *kredītiestāžu bankas kontos eur 257 090,
   *bankas terminālā eur 983,
   * skaidras naudas atlikums uzņēmumā eur 47 778

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Naudas plūsmas pārskats ir klasificēts pēc netiešās metodes.
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija tiek sniegta citā griezumā,
un tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata
informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada
pārskatu par 2021.gadu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu pievienots ieskenētā
veidā EDS pielikumā.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Visi nemateriālie ieguldījumi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Nemateriālo ieguldījumu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši
attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajau lietošanai.
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu nemateriāliem ieguldījumiem
aprēķina pēc lineārās metodes, no nemateriālā ieguldījuma lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo nemateriālo
ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai
vērtībai
lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
Licences- 20.00 %
Citi nemteriālie ieguldījumi - 35.00 %.
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu iespējams izmantot
paredzētajam mērķim.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 350 euro. Iegādātie aktīvi zem 350 euro tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgais inventārs vai sīkinventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes, no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika
periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās,
izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
Ēkas un inženierbūves-2.00%
Skaitļošanas un sakaru iekartas-35.00%
Automašīnas-20.00%
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs-20.00%.
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam
mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī
pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas
atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas.
Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku. Ja kādi
notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība
tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances vērtība
pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Ieņēmumi vai zaudējumi no
pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu
izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās
izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda izdevumos.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta (var kapitalizēt) 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. Ja nomātajā aktīvā tiek
veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst bilances postenī "Ilgtermiņa
ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi sastāv no precēm pārdošanai un materiāliem.
Kā preces pārdošanai atspoguļotas viesnīcas preces pārdošanai un pārtikas produkti, kas izmantoti viesu ēdināšanai. Materiālu
uzskaitē uzskaitīta degviela, kas tiek izlietota finanšu nomas automašīnām, ledus mašīnām un citai motorizētai tehnikai.
Krājumu uzskaitē tiek pielietota periodiskā inventarizācijas metode, krājumu novērtēšanā tiek pielietota FIFO metode. Krājumi
bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā, izmantojot periodiskās inventarizācijas metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo,
lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta, vai tiem izveidoti uzkrājumi. Inventārs vērtībā no 70 EUR līdz 350
EUR, jeb zemākā vērtībā - izvērtējot to kalpošanas ilgumu, tiek uzskaitīts kā mazvērtīgais inventārs. Krājumu atlikumi pārbaudīti
gada inventarizācijā.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi
tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par
neiespējamu. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti visu gadu saskaņā ar ieplānoto budžetu proporcionālas ieņēmumu un
izdevumu plūsmas veidošanai. Debitoru parādi tiek norakstīti no izveidotajiem uzkrājumiem, ja to atgūšana ir uzskatāma par
neiespējamu. Gada beigās Sabiedrība izvērtēja visus debitoru parādus, bezcerīgos parādus norakstīja no izveidotajiem
uzkrājumiem, bet šaubīgajiem debitoriem izveidoja uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Konkrētas saistību summas norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā no parāda maksāšanas vai
saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12
mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus
vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietver tās summas, kuras
nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības
ciklā.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir
attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to
vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek
aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā
starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu;
- pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.
1.4.7. izdevumu atzīšanas principi
Izdevumi par precēm un pakalpojumiem tiek atzīti brīdī, kad tie atbilst atzīšanas kritērijiem, faktiski tas nozīmē, ka darījumi tiek
atzīti tad, kad tie notiek (nevis tad, kad tiek maksāta nauda vai tās ekvivalenti), un tos grāmato grāmatvedības kontos un uzrāda
finanšu pārskatos par periodiem, uz kuriem tie attiecas.
Soda procenti tiek atzīti brīdī, kad tiek maksāta soda nauda vai tās ekvivalenti.
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi ir uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja tie kopā ar reprezentācijas
izdevumiem gada laikā nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas,
par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

1.5. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītas līdzīgu finanšu informāciju apvienojošos posteņos
Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata konkrētajos posteņos
norāda nozīmīgu finanšu informāciju, kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.
Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu
pārskata sastāvdaļās norāda attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju apvienojošajos posteņos, bet šo summu detalizējumu sniedz
finanšu pārskata pielikumā.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.2. saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas ir būtiski sabiedrības darbībā
a) 20.06.2013. noslēgts deleģēšanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību uz 10 gadiem (līdz 2023.gada 19.jūnijam).
b) 01.01.2018 noslēgts apsaimniekošanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību par J.Daliņa stadiona pieguļošās teritorijas
apsaimniekošanu ("Stāvie krasti" un "Sajūtu parks") uz 5.5 gadiem (līdz 2023.gada 19.jūnijam).
c) 01.01.2018. noslēgts nekustāmā īpašuma J.Daliņa iela 6, Valmiera apsaimniekošanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību
uz 5.5 gadiem (līdz 2023.gada 19.jūnijam).
d)21.01.2020 noslēgts līgums ar SIA Swedbank līzings par vieglā automobīļa VW Passat ar valsts numuru LK2411 operatīvo
nomu līdz 30.01.2022.                                                                              e)14.10.2021 noslēgts līgums ar Valmieras novada
pašvaldību par viesnīcas ēkas J.Daliņa ielā 2, Valmiera nomu līdz  17.10.2022.
1.8.3. informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
Saskaņā ar 2008.gada 23.jūlijā noslēgto aizdevuma līgumu ar  A/s Danske Bank par kredīta izsniegšanu, kuru 2021.gada
16.martā pārņēma Luminor Bank A/s, saistības tiek papildus nodrošinātas ar hipotēku uz sabiedrībai piederošu nekustāmo
īpašumu Vaidavas ielā 15., Valmierā, reģistrēts Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000093582, kadastra
nr.96010030212.
Saskaņā ar 2018.gadā noslēgto Līzinga līgumu nr.11505227 ar "OP Finance" SIA,sabiedrība iegādājusies atlētikas zāles iekārtas
un aprīkojuma komplektu.  Līdz pilnīga  līzinga saistību izpildei iekārtas un aprīkojums ir "OP Finance" SIA īpašumā.
Saskaņā ar 2021.gadā noslēgtajiem Līzinga līgumiem nr.3.1/21/157 un  nr.3.1/21/158 ar "Swedbank Līzings" SIA sabiedrība
iegādājusies divas automašīnas RENAULT EXPRESS.  Līdz pilnīga  līzinga saistību izpildei iekārtas un aprīkojums ir
SIA"Swedbank Līzings"  īpašumā.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
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3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 17 527
pārskata gada beigās 25 077

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
7 550

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 16 313
pārskata gada beigās 17 061

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
748

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 8 544 530
pārskata gada beigās 17 679 530
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)

9 135 000
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 1 686 148
pārskata gada beigās 1 945 972

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
259 824

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 544 556
pārskata gada beigās 2 849 286

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
1 308 350

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
-3 620

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 1 370 288
pārskata gada beigās 1 437 376

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
69 258

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

-2 440

10/14



Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos:
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
- pārskata gada sākumā: eur 293 384
- pārskata gada beigās: eur 293 384
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā: eur 0
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
- pārskata gada sākumā: eur 192 211
- pārskata gada beigās: eur 206 287
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas eur 14 076
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu eur 0
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas:
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:
- pārskata gada sākumā: eur 36 214
- pārskata gada beigās: eur 252 023
Vērtības palielinājumi: eur 219 935
Atsavināšana vai likvidācija: eur -4 126
Avansa maksājumi par pamatlīdzekli:
Vērtības palielinājumi: eur 17 774
Pārvietots uz citu bilances posteni: eur -17 774

3.2. Aizdevumi

3.2.2. priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu
Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām nesegtie zaudējumi sastāda EUR 2 083 331, no tā 2021.gada finanšu rezultāts ir
zaudējumi EUR 391 317 apmērā. Zaudējumus plānots segt ar nākamo taksācijas periodu peļņu.

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.1. Informācija par akcijām un daļām (jānorāda pa veidiem, ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām)
Akciju vai daļu veids Skaits Nominālvērtība Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība

nav noteikta)

1 Parastās 18 590 407 1,00
Kopā 18 590 407 1,00 0,00

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
2021.gada 31.decembrī Sabiedrības  reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 18 590 407, sastāv no 18 590 407
daļām, vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 25.martā ir dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības
pamatkapitāla palielināšanu EUR 248 000, kas sastāv no  248 000 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 8.oktobrī  ir
dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla palielināšanu EUR 10 521 188, kas sastāv no  10 521 188
daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. Uz 2021.gada 31. decembri pamatkapitāls ir apmaksāts un veikta reģistrācija
Komercreģistrā.

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.2. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības
sniedzējs Kad saņemts (gads) Summa Saņemšanas mērķis Nosacījumi

Pārskata gadā
atmaksājamā summa, ja

nav izpildīts kāds no
nosacījumiem

1 Latvijas Investīciju
attīstības aģentūra

2021 11 737 Atbalsts Covid 19
skartajiem Tūrisma
nozares
uzņēmumiem

ir izpildīti

2 Latvijas Investīciju
attīstības aģentūra

2021 263 362 Atbalsts Covid 19
skartajiem Sporta
centriem

ir izpildīti

5.3. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem
5.3.1. skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības
Sabiedrībai nav ieņēmumu posteņi, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.
Sabiedrība pārskata gadā nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus.

5.3.3. skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības
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Sabiedrībai nav izdevumu posteņi, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.

5.3.4. atlīdzība vadībai:
valdes locekļi 85 036

5.3.5. personāla izmaksas:
atlīdzība par darbu 792 073
valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 185 700

5.7. Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma
korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Objekts vai pamatlīdzekļu grupa vai
postenis

Bilances vērtība pārskata perioda
sākumā

Vērtības samazinājums, kas iekļauts
peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Bilances vērtība pārskata perioda
beigās

1 Nekustāmie īpašumi 6 858 382 259 824 15 733 558
2 Ilgtermiņa ieguldījumi

nomātajos pamatlīdzekļos
101 173 14 076 87 097

3 Pārējie pamatlīdzekļi un
inventārs

174 268 69 528 1 411 910
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums 04.03.2022
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003402878
Licences numurs 30
Sertifikāta numurs 30
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 54103025871 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums vadibas_zinojums.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Dalibnieku_sapulces_protokols.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
Revidentu_zi_ojums.docx

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP2021.pdf
10

Dokumenta numurs EDS: 82524796 Iesniegšanas datums: 04.04.2022
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats 


31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR


I. Nemateriālie ieguldījumi


1 Citi nemateriālie ieguldījumi 8 016 1 214


4 8 016 1 214


II. Pamatlīdzekļi


1 Nekustamie īpašumi
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 15 733 558 6 858 382


2 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 87 097 101 173
3 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1 411 910 174 268
4 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 252 023 36 214


5 17 484 588 7 170 037


17 492 604 7 171 251


I. Krājumi


1 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 6 415 1 593
2 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 7 4 117 6 957
3 Avansa maksājumi par krājumiem 8 3 611 0


8 143 8 550


II. Debitori


1 Pircēju un pasūtītāju parādi 9 18 190 9 966
2 Radniecīgo sabiedrību parādi 10 30 743 10 785
3 Citi debitori 11 1 420 1 371
4 Nākamo periodu izmaksas 12 1 627 2 351
5 Uzkrātie ieņēmumi 13 33 591 31 228


85 571 55 701


III. Nauda 14 305 851 280 433


399 565 344 684


17 892 169 7 515 935


Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 27.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


2022.gada 04.martā


Ilgtermiņa ieguldījumi kopā


II. Apgrozāmie līdzekļi


Aktīvu kopsumma


I. Ilgtermiņa ieguldījumi


Krājumi kopā


Pamatlīdzekļi kopā


AKTĪVS


Nemateriālie ieguldījumi kopā


Apgrozāmie līdzekļi kopā


Debitori kopā


Piezīme


BILANCE


3







SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats 


31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


1 Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 18 590 407 7 821 219
2 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 16 (1 692 014) (1 245 481)
3 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 16 (391 317) (446 533)


16 507 076 6 129 205


I. Ilgtermiņa kreditori


1 Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 77 491 193 728


2 Citi aizņēmumi 18 17 488 3 811


3 Nākamo periodu ieņēmumi 19 749 459 827 663


844 438 1 025 202


II. Īstermiņa kreditori


1 Aizņēmumi no kredītiestādēm 20 116 237 116 237


2 Citi aizņēmumi 21 12 541 10 481


3 No pircējiem saņemtie avansi 22 24 927 19 777


4 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 23 66 582 20 353


5 Parādi radniecīgajām sabiedrībām 24 14 998 255


6 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 25 40 345 31 156


7 Pārējie kreditori 26 56 961 34 484


8 Nākamo periodu ieņēmumi 27 121 719 78 384


9 Uzkrātās saistības 28 86 345 50 401


540 655 361 528


1 385 093 1 386 730


17 892 169 7 515 935


Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 27.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


2022.gada 04.martā


II. Kreditori


PASĪVS Piezīme


Pasīvu kopsumma


Pašu kapitāls kopā


Kreditori kopā


Ilgtermiņa kreditori kopā


I. Pašu kapitāls


Īstermiņa kreditori kopā


BILANCE
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats 


(pēc izdevumu funkcijas)


Piezīme 2021.gads 2020.gads
EUR EUR


1 Neto apgrozījums
a) no citiem pamatdarbības veidiem 29 864 942 928 717


1 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas 30 (1 891 293) (1 640 744)


3 Bruto peļņa vai zaudējumi (1 026 351) (712 027)
4 Administrācijas izmaksas 31 (261 700) (239 120)
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 32 908 477 972 036
6 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 33 (10 096) (464 318)
7 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:


a) citām personām 34 (1 564) (2 935)
8 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (391 234) (446 364)


14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 35 (83) (169)
9 Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (391 317) (446 533)


10 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (391 317) (446 533)


Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 27.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


2022.gada 04.martā


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 454103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


2021.gads 
EUR


2020.gads   
EUR


I. Pamatdarbības naudas plūsma
1 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (391 234) (446 364)


Korekcijas:
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 343 428 343 856
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 749 773
c) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām 23 0
d) PL atlikusī vērtība no izslēgšanas 5 306 461 425
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1 564 2 935


Korekcijas kopā 351 070 808 989
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām (40 164) 362 625


Korekcijas:
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (245 679) 3 408
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums 407 (4 470)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 98 863 (280 001)


Korekcijas kopā (146 409) (281 063)
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma (186 573) 81 562


a) Izdevumi procentu maksājumiem (1 564) (2 935)
b) Izdevumi UIeN maksājumam 0 (169)
4 Pamatdarbības neto naudas plūsma (188 137) 78 458


II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (10 425 576) (11 921)


Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 0 0
2 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (10 425 576) (11 921)


III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 10 769 188 150 000
2 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (116 237) (116 237)
3 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (13 820) (11 434)
4 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 10 639 131 22329


IV. Pārskata gada neto naudas plūsma 25 418 88 866


V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā EUR valūtā 280 433 191 567


VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās EUR valūtā 305 851 280 433
tai skaitā: bezskaidrās naudas atlikums EUR valūtā 258 073


                skaidras naudas atlikums EUR valūtā 47 778


Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 27.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


2022.gada 04.martā


NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (pēc netiešās metodes)
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 454103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS


2021.gads 2020.gads


EUR EUR


I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 7 821 219 7 671 219
2 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums 10 769 188 150 000
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 18 590 407 7 821 219


II. Nesadalītā peļņa
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (1 692 014) (1 245 481)
2 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (391 317) (446 533)
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (2 083 331) (1 692 014)


III. Pašu kapitāls
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 6 129 205 6 425 738
2 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 16 507 076 6 129 205


Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 27.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama 
sastāvdaļa.
Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


2022.gada 04.martā


Zigmunds Ezergailis
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 454103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS


Vispārīga informācija


Sabiedrības nosaukums


Sabiedrības juridiskais statuss


Reģistrācijas Nr., vieta un datums


Juridiskā adrese 


Pārskata gads 01.01.2021. 31.12.2021.


Revidents


Valmieras pilsētas 
pašvaldība


 valdes loceklis


SIA „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”
Lībagu iela 14, Rīga
Latvija, LV – 1002  Reģ.Nr. 40003402878
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.30


Latvijas Olimpiskā 
komiteja


SIA"VALMIERAS OLIMPISKAIS CENTRS"


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību


Čempionu iela 2, Valmiera, LV-4201


54103025871, Valmiera, 11.03.2002


Artis Jansons  valdes priekšsēdētājsValdes sastāvs


Galvenie pamatdarbības veidi


Dalībnieki 


Zigmunds Ezergailis


15.40%


Sporta objekta darbība (9311  NACE 2.red.)


84.60%


Sandra Vilcāne
LR Zvērināts Revidents
LZRA Sertifikāts Nr. 30
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)


Pārskata periods līdz


Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.


Pielietotie grāmatvedības principi


Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
    • finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
    • ņemtas vērā visas saistības, kā arī 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 sastādīšanas dienu;
    • aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads 
tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
d)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;
e) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajā pārskata periodā;
f) pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām 
summām iepriekšējā pārskata gada beigās;
g) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
h) nav veikts jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu 
posteņiem;                                                                                                                                                                                                 
i) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, 
nevis tikai juridisko formu;                                                                                                                                                                                 
j) bilances un peļņas vai zaudējuma posteņi novērtēti atbilstīgi iegādes izmaksām vai pakalpojuma pašizmaksai.


Naudas plūsmas pārskats ir klasificēts pēc netiešās metodes.                                                                                                
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas 
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija tiek sniegta citā griezumā, un 
tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko 
revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 
2021.gadu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu pievienots ieskenētā veidā EDS 
pielikumā.


Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. 


01.01.2021. 31.12.2021.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un uzņēmumi, kuri
kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, un iepriekš minēto
privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām. 
Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole.


Radniecīgās sabiedrības


Radniecīgā sabiedrība ir uzņēmums, kuru tieši vai netieši kontrolē cits uzņēmums (mātes uzņēmums – vairāk kā 50% no akcionāru
vai dalībnieku balsstiesībām šajā uzņēmumā). Mātes uzņēmums kontrolē meitas uzņēmuma finanšu un biznesa politiku. Sabiedrība
atzīst ienākumus no ieguldījuma tikai tad, ja saņem no radniecīgā uzņēmuma pēc iegādes datuma radušās peļņas sadali. Saņemto
sadali, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanas izmaksām un atspoguļo kā ieguldījuma radniecīgo uzņēmumu
kapitālā iegādes izmaksu samazinājumu.  


Saistītās puses


Puse ir saistīta ar uzņēmumu, ja:                                                                                                                                                           
a) tieši vai netieši ar vienu vai vairākiem starpniekiem:                                                                                                                                       
• puse kontrolē, tiek kontrolēta vai atrodas kopīgā kontrolē ar uzņēmumu;                                                                                              
• pusei ir līdzdalība uzņēmumā, kas ļauj tai īstenot būtisku ietekmi uzņēmumā;                                                                                         
• pusei ir kopīga kontrole pār uzņēmumu                                                                                                                                                             
b) puse ir tuvs ģimenes loceklis jebkurai privātpersonai, uz ko attiecināms a) apakšpunkts.


Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi


Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa
posteņos.


Darījumi ar saistītajām personām


Iespējamās saistības un aktīvi


Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar
darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.


Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana


Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi ārvalstu
valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas spēkā saimnieciskā
darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.


Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri
atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.


Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


%


%


%


Skaitļošanas un sakaru iekartas %


Automašīnas %


Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs %


Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.


Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta (var kapitalizēt) 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.


Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst
bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.


35.00


20.00


20.00


Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas
ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas
pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas
atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās
lietošanas laiku. 
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. 


Licences 20.00


Citi nemteriālie ieguldījumi 35.00


Pamatlīdzekļi:


Ēkas un inženierbūves 2.00


Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 350 euro. Iegādātie aktīvi zem 350 euro tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgais inventārs vai sīkinventārs.
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. 
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem un
nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes, no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības
noteiktās likmes:


Nemateriālie ieguldījumi:
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši dalībnieku lēmumiem un Komercreģistrā reģistrētajam lielumam. 


Finansējumi
Pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai saņemtais finansējums tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver
ieņēmumos par finansējumu iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.


Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas". 
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu
ieņēmumi.


Naudas līdzekļi
Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas sabiedrības kasē, kases aparātu kasēs un tekošo bankas
kontu un bankas termināla atlikumiem .


Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu
debeta atlikumus.


Uzkrātie ieņēmumi
Postenī "Uzkrātie ieņēmumi" tiek 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.


Krājumi
Krājumi sastāv no precēm pārdošanai un materiāliem.
Kā preces pārdošanai atspoguļotas viesnīcas preces pārdošanai un pārtikas produkti, kas izmantoti viesu ēdināšanai. Materiālu
uzskaitē uzskaitīta degviela, kas tiek izlietota finanšu nomas automašīnām, ledus mašīnām un citai motorizētai tehnikai.
Krājumu uzskaitē tiek pielietota periodiskā inventarizācijas metode, krājumu novērtēšanā tiek pielietota FIFO metode. Krājumi
bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā, izmantojot periodiskās inventarizācijas metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna
apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta, vai tiem izveidoti uzkrājumi. Inventārs vērtībā no 70 EUR līdz 350 EUR, jeb
zemākā vērtībā - izvērtējot to kalpošanas ilgumu, tiek uzskaitīts kā mazvērtīgais inventārs. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada
inventarizācijā.


Debitoru parādi


Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek
veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti visu gadu saskaņā ar ieplānoto budžetu proporcionālas ieņēmumu un izdevumu
plūsmas veidošanai. Debitoru parādi tiek norakstīti no izveidotajiem uzkrājumiem, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Gada beigās Sabiedrība izvērtēja visus debitoru parādus, bezcerīgos parādus norakstīja no izveidotajiem uzkrājumiem, bet
šaubīgajiem debitoriem izveidoja uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.


Pircēju un pasūtītāju parādi


Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.


Citi debitori
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Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.


Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus,
visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 


Uzkrātās saistības 


Uzkrātās saistībās tiek atzītas 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).


Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem


Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 


No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai
pakalpojuma saņemšanas.


Aizdevumi un aizņēmumi


Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai
vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.


Noma


Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu,
tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja
tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un
saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļautas
peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.
Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo
izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu
nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā,
kurš no šiem periodiem īsāks.


Kreditoru parādi
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
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juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
šādi nosacījumi: 
Preču pārdošana 
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana 
Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. 
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais
darījums. 
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi 
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai
tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā starpība
starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu;
- pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.


Izdevumu atzīšana


Izdevumi par precēm un pakalpojumiem  tiek atzīti brīdī, kad tie atbilst atzīšanas kritērijiem, faktiski tas nozīmē, ka darījumi tiek atzīti 
tad, kad tie notiek (nevis tad, kad tiek maksāta nauda vai tās ekvivalenti), un tos grāmato grāmatvedības kontos un uzrāda finanšu 
pārskatos par periodiem, uz kuriem tie attiecas.                                                                                                                                               
Soda procenti  tiek atzīti brīdī, kad tiek maksāta soda nauda vai tās ekvivalenti.                                                                                                       
Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi  ir uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību, ja tie kopā ar reprezentācijas 
izdevumiem gada laikā nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, 
par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.
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Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar nodokļu likumdošanu, kas ir spēkā pārskata perioda beigās. Spēkā esošā
likumdošana nosaka 20 procentu nodokļa likmi no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes
piemērošanas dalīta ar koeficientu 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.


Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek
atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.


Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem


Ar uzņēmumu ienākuma nodokli tiek aplikti reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas pārskata
gadā pārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par
kurām samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.


Uzņēmumu ienākuma nodoklis


Uzņēmuma pamatdarbība ir sporta objekta darbība un viesnīcu pakalpojumu sniegšana. Līdz ar COVID-19 pandēmijas ieviestajiem 
ierobežojumiem, uzņēmumam 2021.gadā strauji kritās apgrozījums, un uzņēmums uz laiku pilnībā tika slēgts.                                                                                                           
Uzņēmums pieteicās un saņēma 275 099 EUR Covid-19 skartā tūrisma nozares atbalstu, un atbalstu Covid-19 skartajiem Sporta 
kompeksiem.
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2021.gads 2020.gads


1 Vidējais darbinieku skaits, t.sk. 102 96


Valdes locekļi 2 2


Pārējie darbinieki 104 94


2021.gads 2020.gads


EUR EUR


2. Personāla izmaksas kopā 977 773 946 252


        - atlīdzība par darbu 792 073 763 776


        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 185 700 182 476


no tā:


Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa


        - atlīdzība par darbu 602 923 593 379


        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 141 283 141 800


        - kopā 744 206 735 179


Administrācijas darba samaksa


        - atlīdzība par darbu 189 150 170 397


        - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 44 417 40 676


        - kopā 233 567 211 073


3. Atlīdzība vadībai


            Valdes locekļi


           - darba alga 85 036 71 431


           - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 20 060 17 208


           - kopā 105 096 88 639


FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (turpinājums)
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PIELIKUMS BILANCEI


4. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats


Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 17 527


Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 17 527


Norakstītā vērtība uz  31.12.2019. 15 540
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 
samazinājuma korekcijas


773


Norakstītā vērtība uz  31.12.2020. 16 313


Bilances vērtība uz 31.12.2019. 1 987


Bilances vērtība uz 31.12.2020. 1 214


Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 17 527


Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 7 550


Iegādes vērtība uz  31.12.2021. 25 077


Norakstītā vērtība uz 31.12.2020. 16 313


Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 
samazinājuma korekcijas


748


Norakstītā vērtība uz  31.12.2021. 17 061


Bilances vērtība uz 31.12.2020. 1 214


Bilances vērtība uz 31.12.2021. 8 016


Nemateriālie
ieguldījumi


kopā
17 527


Citi nemateriālie 
ieguldījumi


17 527


15 540


773


1 214


748


25 077


17 527


7 550


17 061


1 987


1 214


16 313


16 313


8 016
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5. Pamatlīdzekļu kustības pārskats


Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 9 101 585 293 384 1 552 296 29 513 0


Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 0 0 11 921 7 742 6 985


Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (557 055) 0 (19 661) 0 0


Pārvietots uz citu bilances posteni 0 0 0 (1 041) (6 985)


Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 8 544 530 293 384 1 544 556 36 214 0


Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019. 1 533 832 178 134 1 308 116 0 0


Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 
samazinājuma korekcijas


247 946 14 077 81 833 0 0


Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 
kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu 
uz citu posteni


(95 630) 0 (19 661) 0 0


Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020. 1 686 148 192 211 1 370 288 0 0


Bilances vērtība uz 31.12.2019. 7 567 753 115 250 244 180 29 513 0


Bilances vērtība uz 31.12.2020. 6 858 382 101 173 174 268 36 214 0


Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 8 544 530 293 384 1 544 556 36 214 0


Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus9 135 000 0 1 308 350 219 935 17 774


Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā 0 0 (3 620) (4 126) 0


Pārvietots uz citu bilances posteni 0 0 0 0 (17 774)


Iegādes vērtība uz  31.12.2021. 17 679 530 293 384 2 849 286 252 023 0


Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020. 1 686 148 192 211 1 370 288 0 0


Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 
samazinājuma korekcijas


259 824 14 076 69 528 0 0


Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 
kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu 
uz citu posteni


0 0 (2 440) 0 0


Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2021. 1 945 972 206 287 1 437 376 0 0


Bilances vērtība uz 31.12.2020. 6 858 382 101 173 174 268 36 214 0


Bilances vērtība uz 31.12.2021. 15 733 558 87 097 1 411 910 252 023 0


Kredīta ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Ēka Vaidavas iela 15, Valmiera 1 069 759 1 097 189


7 170 037


17 484 588


Ilgtermiņa ieguldījumi 
nomātajos 


pamatlīdzekļos


Nekusta-
mie īpašumi


10 681 059


(7 746)


(17 774)


21 074 223


3 248 647


3 589 635


343 428


10 418 684


3 020 082


343 856


(2 440)


10 418 684


Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs


3 248 647


7 956 696


7 170 037


Pamatlīdzekļi kopā
Avansa 


maksājumi par 
pamatlidzekļiem


10 976 778


26 648


Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 


nepabeigto 
celtniecības 


objektu 
izmaksas


(115 291)


(576 716)


(8 026)


Saskaņā ar 2008.gada 23.jūlijā noslēgto aizdevuma līgumu ar  A/s Danske Bank par kredīta izsniegšanu, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor Bank 
A/s, saistības tiek papildus nodrošinātas ar hipotēku uz sabiedrībai piederošu nekustāmo īpašumu Vaidavas ielā 15., Valmierā, reģistrēts Valmieras 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000093582, kadastra nr.96010030212.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


6. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 31.12.2021. 31.12.2020.
EUR EUR


Degviela 415 181


Inventāra izveidošanas izmaksas 0 1 412


Kopā 415 1 593


7. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Preces pārdošanai 4 117 6 916


Pārtikas produkti 0 41


Kopā 4 117 6 957


8. Avansa maksājumi par krājumiem 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Avansa maksājumi par krājumiem 3 611 0


Kopā 3 611 0


9. Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 18 341 9 966


Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (151) 0


Neto pircēju un pasūtītāju parādi 18 190 9 966


Izmaiņas uzkrājumos Pircēju un pasūtītāju parādi Kopā


Uzkrājumi uz perioda sākumu 0 0


Uzkrājumu palielinājums* 259 597


Uzkrājumu samazinājums (108) (597)


Uzkrājumi uz perioda beigām 151 0


10 Radniecīgo sabiedrību parādi 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Valmieras pilsētas pašvaldības parādu uzskaites vērtība 30 743 10 785


Kopā 30 743 10 785


11. Citi debitori 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Norēķini ar piegādātājiem(avansa maksājumi par pakalpojumiem) 1 347 1 371


TN ekspluatācijas nodoklis 21 0


Kreditoru pārmaksa 52 0


Kopā 1 420 1 371


Sabiedrībai pārskata periodā  nav darījumi ar saistītām pusēm.


 *Sabiedrība 2021.gadā ir izveidojusi uzkrājumus šaubīgiem debitoriem. Norakstīti šaubīgie debitori saskaņā ar Uzņēmumu Ienākuma nodokļa likuma 
9.panta 3.daļas 1.punktu un 3.punktu.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


12. Nākamo periodu izmaksas 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Preses izdevumi 97 97


Datorprogrammas uzturēšana 61 723


Apdrošināšanas izmaksas 1 381 1 356


Mājas lapas un e-pastu uzturēšanas izdevumi 88 175


Kopā 1 627 2 351


13 Uzkrātie ieņēmumi 31.12.2021. 31.12.2020


  EUR EUR


Uzkrātās debitoru saistības 33 591 5 538


Kopā 33 591 5 538


14. Nauda 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


A/s SEB Banka EUR 5 845 213 450


A/s SwedbankEUR 17 318 3 076


Luminor bank EUR 210 143 11 883


Citadele bankaEUR 66 784 49 443


Bankas terminālā EUR 983 0


Naudas līdzekļi kases aparātu kasēs un biļešu tirdzniecības vietās EUR 542 411


Nauda kasēs EUR 4 236 2 170


Kopā 305 851 280 433


15. Akciju vai daļu kapitāls


% sadalījums


Valmieras novada pašvaldība 84.60


Latvijas Olimpiskā komiteja 15.40


Kopā 100


16. Nesadalītā peļņa 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (1 692 014) (1 245 481)


Pārskata gada nesadalītā peļņa (391 317) (446 533)


Kopā (2 083 331) (1 692 014)


NominālvērtībaSkaits


15 728 085


1


Uzskaites vērtība (ja 
nominālvērtība nav 


noteikta)


2 862 322


18 590 407


15 728 0851


2021.gada 31.decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 18 590 407, sastāv no 18 590 407 daļām, vienas daļas
nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 25.martā ir dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla palielināšanu EUR 248 000, kas sastāv
no 248 000 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 8.oktobrī ir dalībnieku lēmums par Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla
palielināšanu EUR 10 521 188, kas sastāv no 10 521 188 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. Uz 2021.gada 31. decembri pamatkapitāls ir apmaksāts
un veikta reģistrācija Komercreģistrā.


18 590 407


2 862 322
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


17. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa) 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


*Ilgtermiņa aizņēmums NI - viesnīcas ēkas iegādei 0.451%Eribor12 mēn. 22.07.2023 77 491 193 728


Kopā 77 491 193 728


31.12.2021 31.12.2020


Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš EUR EUR


No 2 - 5 gadiem 22.07.2023 77 491 193 728


Kopā 77 491 193 728


18. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa) 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


* OP Finance Līzings 2.00% 31.03.2022 0 3 811


** Swedbank līzings 2.29% 30.09.2024 17 488 0


Kopā 17 488 3 811


31.12.2021 31.12.2020


Citu aizņēmumu atmaksas termiņš
Atmaksas 


termiņš
EUR EUR


No 2 - 5 gadiem 30.09.2024 17 488 3 811


Kopā 17 488 3 811


19. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 31.12.2021 31.12.2020.


EUR EUR


749 459 827 663


Kopā 749 459 827 663


20. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa) 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Danske bank aizņēmums NI - viesnīcas ēkas iegādei 116 237 116 237


Kopā 116 237 116 237


1.5010%mainīgā


Procentu likme
Atmaksas 
datums


Faktiskā procentu likme (%)


Procentu likme


2.29%


Atmaksas 
datums


* Aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu - hipotēku uz sabiedrībai piederošo nekustāmo īpašumu Vaidavas ielā 15, Valmierā.


0.451%Eribor12 mēn. 


1.5010%pievienotā


**Aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu - saskaņā ar 2021.gadā noslēgtajiem Līzingu līgumiem nr.3.1/21/157 un  nr.3.1/21/158 ar SIA "Swedbank 
Līzings", sabiedrība iegādājusies divas automašīnas RENAULT EXPRESS.  Līdz pilnīga  līzinga saistību izpildei iekārtas un aprīkojums ir SIA"Swedbank 
Līzings"  īpašumā. Bilances vērtība 31.12.2021. EUR 26 500. 


Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā vēlāk par gadu,  
bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


21. Citi aizņēmumi (īstermiņa) 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


OP Finance līzings 2 858 10 481


Swedbank līzings 9 683 0


Kopā 12 541 10 481


22. No pircējiem saņemtie avansi (īstermiņa) 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Avansa maksājumi par dāvanu kartēm 24 927 19 777


Kopā 24 927 19 777


23.  Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Par precēm 4 314 1 067


Par komunāliem pakalpojumiem 50 894 9 656


Par pārējiem pakalpojumiem 10 547 9 301


Par degvielu 827 329


Kopā 66 582 20 353


24.  Parādi radniecīgajām sabiedrībām 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Par pārējiem pakalpojumiem 14 998 255


Kopā 14 998 255


25. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31.12.2021 31.12.2020


EUR EUR


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23 880 9 953 13 927


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13 088 6 978 6 110


Uzņēmumu ienākuma nodoklis 42 12 30


Pievienotās vērtības nodoklis 2 647 (7 667) 10 314


Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 37 16 21


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 651 (103) 754


Kopā 40 345 9 189 31 156


26. Pārējie kreditori 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Darba alga administrācijai 6 826 5 641


Darba alga apkalpojošam personālam 44 854 24 546


Darba alga valdes locekļiem 5 202 4 281


Debitoru pārmaksas 6 0


Ieturējumi no darba algas 33 16


Citi kreditori 40 0


Kopā 56 961 34 484


Sabiedrībai pārskata periodā  nav darījumi ar saistītām pusēm.


Izmaiņas 
pārskata 


gadā


22







SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


27. Nākamo periodu ieņēmumi 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


Saņemto kapitāla dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā gadā 78 204 78 204


0 180


Citi nākamā perioda ieņēmumi, kas tiks iekļauti peļņas zaudējumu aprēķinā nākamajā gadā 43 515 0


Kopā 121 719 78 384


28. Uzkrātās saitības 31.12.2021. 31.12.2020.


EUR EUR


47 289 14 919


39 056 35 482


Kopā 86 345 50 401


Uzkrātās saistības atvaļinājumiem


Uzkrātās saitības pakalpojumiem


Saņemtā finansējuma attīstības projekta ietvaros daļa, kas tiks iekļauta peļņas zaudējumu 
aprēķinā nākamajā gadā
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM


29. Neto apgrozījums 2021.gads 2020.gads


Sadalījumā pa darbības veidiem EUR EUR


Sporta objektu darbība 674 514 731 479


Viesnīcas pakalpojumi 190 428 197 238


Kopā 864 942 928 717


2021.gads 2020.gads


Sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem EUR EUR


Ieņēmumi Latvijas tirgū, valsts kods LV 864 942 928 717


Kopā 864 942 928 717


30. 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


37 807 12 400


Apkalpojošā personāla darba alga 602 923 593 379


Apkalpojošā personāla darba devēja sociālās iemaksas 141 283 141 800


Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla atvaļinājumiem 5 794 (12 481)


Uzkrātās saistības apkalpojošā personāla darba devēja sociālajām iemaksām 1 339 (3 122)


Pārtikas produktu, preču izmaksas 14 879 45 200


Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-elektrība* 237 949 173 495


Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-apkure* 152 120 135 891


Ēkas apsaimniekošanas izdevumi-ūdens, kanalizācija un atkritumu izvešana* 33 705 33 359


Ledus tehnikas uzturēšanas izdevumi 160 343


Ēkas pārējie apsaimniekošanas izdevumi* 206 539 140 202


Apdrošināšanas izdevumi 3 430 4 912


Sakaru, interneta pakalpojumu izmaksas 4 675 4 105


Reklāmas izmaksas 3 512 11 045


Degvielas un gāzes izmaksas, tehnikas uzturēšanas izmaksas 6 694 4 320


Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi 92 524 15 480


Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 338 510 337 358


3 892 5 164


Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas 2 606 (3 058)


Nekustāmā īpašuma nodoklis 952 952


Kopā 1 891 293 1 640 744


Izmaksas sporta,atpūtas un fizioterapijas  programmu realizācijai


*Izdevumi samazināti par saņemto izdevumu kompensācijas daļu 2021.gadā apkurei EUR 18 204, elektrībai EUR 3 998, ūdens un kanalizācijas izmaksām 
EUR 411, apsardzes izdevumi EUR 49.


Citas izmaksas(t.sk.uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, darbinieku apmācība,veselības 
aizsardzības izdevumi, komandējumi)*


Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


31. Administrācijas izmaksas 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


Administrācijas personāla darba algas 189 150 170 397


Administrācijas personāla darba devēja sociālās iemaksas 44 417 40 676


Uzkrātās saistības administratīvā personāla atvaļinājumiem (2 881) (2 567)


Uzkrātās saistības atvaļinājumu darba devēja sociālajām iemaksām (680) (646)


Sakaru pakalpojumi 426 646


Inventāra un sīkinventāra iegādes izdevumi 229 606


Gada pārskata pārbaudes izmaksas* 3 200 3 200


Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums 5 667 7 271


Transporta uzturēšanas izmaksas, t.sk.degviela un nomas maksa 9 391 10 464


Kancelejas preces un materiāli 3 722 3 064


Komandējuma izmaksas 1 618 536


Bankas pakalpojumi 2 942 4 668


Reprezentācijas izdevumi 2 220 445


Citas izmaksas(valsts nodeva, uzņēmējdarbības valsts riska nodeva, darbinieku apmācība) 2 279 360


Kopā 261 700 239 120


32. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums saimnieciskās darbības nodrošināšanai 0 20 000


Valmieras novada pašvaldības finansējums citu programmu atbalstam 39 261 17 560


Finansējums celtniecības darbu veikšanai un citiem ilgtermiņa ieguldījumiem 78 385 113 825


Valmieras novada pašvaldības finansējums sabiedrības darbības nodrošināšanai 0 300 000


Finansējums prezidenta balvas izcīņai 5 948 5 000


Finansējums pēc Deleģēšanas līguma 491 786 461 228


Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas 4 132 161


Finansējums telpu iekārtošanai in inventāra iegādei 0 5 222


Saņemtās soda naudas 225 158


LIAA atbalsts atalgojumam COVID izplatības laikā 275 099 13 971


Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības 0 5 758


Dažādi ieņēmumi 13 641 29 153


Kopā 908 477 972 036


33. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


Citi saimnieciskās darbības izdevumi 8 257 1 662


Soda naudas 400 834


Uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem 259 397


Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi 1 180 461 425


Kopā 10 096 464 318


 *zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par gada pārskata revīziju 2021.gadā 3 200 EUR,  2020.gadā 3 200 EUR.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


34. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


a) no citām personām 1 564 2 935


Kopā 1 564 2 935


35. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 2021.gads 2020.gads


EUR EUR


Uzņēmumu ienākuma nodoklis 83 169


Kopā 83 169


36. Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem


37. Finanšu risku pārvaldība


38. Atlīdzības kopsumma zvērinātam revidentam


39. Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem


Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, kā arī pieprasījuma noguldījumi kredītiestādēs. Sabiedrības
līdzekļu avoti ir sabiedrības pamatkapitāls, a/s Danske Bank izsniegtais kredīts, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor Bank A/s un plānotā naudas
plūsma. Sabiedrības finansiālie riski tiek vadīti, pārbaudot debitoru parādus. Sabiedrības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas kredītiestādēs.
2008.gada 23.jūlijā Sabiedrība ir saņēmusi ilgtermiņa kredītu no a/s Danske Bank, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor Bank A/s, līdz ar to


sabiedrība ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam un valūtas kursa svārstību  riskam, kas var būtiski ietekmēt tās  darbības rezultātus
Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību.
Pārskata gadā sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.


3 200


Saskaņā ar 2021.gadā noslēgtajiem Līzinga līgumiem nr.3.1/21/157 un nr.3.1/21/158 ar "Swedbank Līzings" SIA sabiedrība iegādājusies divas
automašīnas RENAULT EXPRESS.  Līdz pilnīga  līzinga saistību izpildei iekārtas un aprīkojums ir SIA"Swedbank Līzings"  īpašumā.


Sabiedrībai nav ieņēmumu un izdevumu posteņi, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības.                                                                    
Sabiedrība pārskata gadā nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus.


Saskaņā ar 2008.gada 23.jūlijā noslēgto aizdevuma līgumu ar A/s Danske Bank par kredīta izsniegšanu, kuru 2021.gada 16.martā pārņēma Luminor
Bank A/s, saistības tiek papildus nodrošinātas ar hipotēku uz sabiedrībai piederošu nekustāmo īpašumu Vaidavas ielā 15., Valmierā, reģistrēts Valmieras
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000093582, kadastra nr.96010030212.


Saskaņā ar 2018.gadā noslēgto Līzinga līgumu nr.11505227 ar "OP Finance" SIA,sabiedrība iegādājusies atlētikas zāles iekārtas un aprīkojuma
komplektu.  Līdz pilnīga  līzinga saistību izpildei iekārtas un aprīkojums ir "OP Finance" SIA īpašumā.


Summa


EUR


Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 
reģ.Nr. 54103025871


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021. gada pārskats


40. Informācija par būtiskiem nomas un īres līgumiem.


41. Notikumi pēc bilances datuma 


42.


43. Darbības turpināšanas princips


Valdes priekšsēdētājs Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Galvenais grāmatvedis Sanita Ēvele


Galvenā grāmatvede ir sagatavojusi Sabiedrības 2021.gada pārskatu un valde parakstījusi to 2022.gada 04.martā.


a) 20.06.2013. noslēgts deleģēšanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību uz 10 gadiem (līdz 2023.gada 19.jūnijam).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
b) 01.01.2018 noslēgts apsaimniekošanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību par J.Daliņa stadiona pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu ("Stāvie 
krasti" un "Sajūtu parks") uz 5.5 gadiem (līdz 2023.gada 19.jūnijam).                                                                                                                                                                              
c) 01.01.2018. noslēgts nekustāmā īpašuma J.Daliņa iela 6, Valmiera apsaimniekošanas līgums ar Valmieras novada pašvaldību uz 5.5 gadiem (līdz 
2023.gada 19.jūnijam).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
d)21.01.2020 noslēgts līgums ar SIA Swedbank līzings par vieglā automobīļa VW Passat ar valsts numuru LK2411 operatīvo nomu līdz 30.01.2022.                     
e)14.10.2021 noslēgts līgums ar Valmieras novada pašvaldību par viesnīcas ēkas J.Daliņa ielā 2, Valmiera nomu līdz  17.10.2022.


SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" īstermiņa saistības, neņemot vērā nākamā perioda ieņēmumus pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par EUR 19 371.


SIA "Vialmieras Olimpiskais centrs" vadība plāno rekonstruēt esošos un attīstīt jaunus sporta kompleksus, nodrošināt teicamus sacensību un treniņa
apstākļus sportistiem un reģiona iedzīvotājiem, piesaistīt sporta komandas dažādu sporta nometņu rīkošanai, organizēt sporta un aktīvās atpūtas
pasākumus, rekonstruēt un paplašināt Sajūtu parka takas.


Priekšlikums par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu


Sabiedrībai uz pārskata perioda beigām nesegtie zaudējumi sastāda EUR 2 083 331, no tā 2021.gada finanšu rezultāts ir zaudējumi EUR 391 317
apmērā. Zaudējumus plānots segt ar nākamo taksācijas periodu peļņu.


Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu
pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija.
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SIA  "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021.gada pārskats


2022.gada 04.martā


SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” dibināts 2002. gadā. Uzņēmuma darbības mērķis ir nodrošināt Vidzemes reģiona sportistus un
iedzīvotājus ar modernām sporta bāzēm, dažāda līmeņa sporta pasākumiem un sacensībām, iespēju nodarboties ar sportu un aktīvu
dzīvesveidu, iespēju ikvienam sabiedrības loceklim iesaistīties sporta nodarbībās.
SIA”Valmieras Olimpiskais centrs” ir uzstādīti sekojoši darbības mērķi:
- nodrošināt SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” sporta kompleksos un sporta bāzēs sportistiem teicamus apstākļus sporta nodarbībām
dažādos sporta veidos, saņemt sporta medicīnas, relaksācijas un sportistu viesnīcu pakalpojumus;
- nodrošināt un organizēt veselību veicinošu sporta nodarbību un sacensību iespējas reģiona iedzīvotājiem, kā pamatu veselai
sabiedrības attīstībai;
- koordinēt sporta un aktīvās atpūtas norises, sadarboties ar pašvaldībām esošo resursu izmantošanā un jaunu sporta centru izveidē,
veicināt un paplašināt iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespējas, nodrošinot kvalitatīvu, sabiedrības vajadzībām atbilstošu sporta, atpūtas
un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
- uzturēt un pilnveidot kvalitatīvu treniņu bāzi augsta līmeņa sportistu sagatavošanai olimpiskajos sporta veidos;
- uzlabot iedzīvotāju sporta kultūras un veselības līmeni, nodrošināt kvalitatīvus sporta medicīnas pakalpojumus;
- organizēt un īstenot bērnu un jauniešu slidošanas, peldēšanas, kā arī citu sporta veidu apmācību SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
sporta bāzēs;
- rosināt sabiedrības, jo īpaši bērnu, jauniešu un senioru interesi par sportošanas iespējām brīvā dabā, veidot un uzturēt aktīvās atpūtas
parkus, pludmales, tūrisma takas un aktīvās atpūtas sporta laukumus.


Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis


Darbības veids


Vadības ziņojums


Sabiedrība ir uzsākusi savu saimniecisko darbību 2002. gadā. 
2021. gadā SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” galvenais darbības virziens bija kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana centra apmeklētājiem, 
sportistiem, sporta līdzjutējiem un sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizētājiem,rekonstruētā J. Daliņa stadiona un vieglatlētikas 
manēžas darbības uzsākšana, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizācija un vadība.                                                                                                    
COVID - 19 valstī izsludinātās ārkārtas situācijas un ierobežojumu dēļ, uzņēmuma darbība bija ievērojami ierobežota un uz laiku apturēta.         
2021. gadā pavisam kopā ir notikušas 15 valdes sēdes un 3 dalībnieku sapulces. 
2021. gadā SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” sporta bāzes un aktīvās atpūtas objektus ir apmeklējuši aptuveni 620 000 apmeklētāji.             
2021. gadā SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” sporta un aktīvās atpūtas bāzēs ir notikušas  dažāda līmeņa starptautiskas, valsts 
nozīmes un reģionālās sacensības, sporta un aktīvas atpūtas pasākumi.                                                                                                                     
2021. gadā uzņēmums ir veicis savu darbības mērķu un identitātes auditu, mainījis vizuālo identitāti un uzņēmuma nosaukumu no 
“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS”SIA uz SIA “Valmieras Olimpiskais centrs".
2021. gadā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” dalībnieks Valmieras novada pašvaldība ir veikusi ieguldījumus uzņēmuma pamatkapitālā, 
ieguldot tajā Peldbaseina kompleksa un BMX riteņbraukšanas ēkas un zemes īpašumus zem tām. 
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SIA  "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021.gada pārskats


Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības


Apgrozāmie līdzekļi - Krājumi / īstermiņa 
saistības


Nauda + Vērtspapīri / īstermiņa saistības


Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi 0.94


Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības / 
Ilgtermiņa ieguldījumi


0.99


Īstermiņa saistības / Apgrozāmie līdzekļi 1.35


Kopējās saistības / Aktīvi 


Kopējās saistības / Pašu kapitāls


Peļņa pirms procentu maksājumiem / 
Procentu maksājumi


-249.15


Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis


Finanšu risku vadība


SIA „Valmierass Olimpiskais centrs” finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, kā arī noguldījumi kredītiestādēs. SIA „Valmieras
Olimpiskais centrs” līdzekļu avoti ir SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāls, a/s Danske Bank izsniegtais kredīts, kuru
2021.gada 16.martā pārņēma Luminor bank A/s, un plānotā naudas plūsma. SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” finansiālie riski tiek
vadīti, pārbaudot debitoru parādus. Sabiedrības naudas līdzekļi ir izvietoti pazīstamās Latvijas kredītiestādēs un SIA „Valmieras
Olimpiskais centrs”  kasēs.
SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” uz 15 gadiem (no 2008. līdz 2023. gadam) ir saņēmusi ilgtermiņa kredītu no a/s Danske Bank, līdz ar
to sabiedrība, ir pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam un valūtas kursa svārstību riskam, kas var būtiski ietekmēt tās darbības
rezultātus.
Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību.
Pārskata gadā SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.


0.72


0.08


Absolūtās likviditātes rādītājs


Saistību attiecība pret pašu kapitālu


Kopējās likviditātes rādītājs


Tekošās likviditātes rādītājs


Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):


0.57


 SIA „Valmieras Olimpiskais centrs” finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par pašreizējo finansiālo stāvokli.


Finansiālo rezultātu rādītāji:


Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients


Saistību īpatsvars bilancē


Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu 
kapitālu


Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu 
kapitālu un ilgtermiņa saistībām


Saistību vai maksātspējas rādītāji (sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):


0.74


Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa 
saistībām


Peļņas pietiekamība procentu 
maksājumu segšanai


0.08
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SIA  "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reģ.Nr. 54103025874


juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera
2021.gada pārskats


Artis Jansons


Valdes loceklis Zigmunds Ezergailis


Valdes priekšsēdētājs


Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām


2021.gada 31.decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 18 590 407, sastāv no 18 590 407 daļām,
vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 25.martā ir dalībnieku lēmums par Valmieras novada pašvaldības pamatkapitāla
palielināšanu EUR 248 000, kas sastāv no 248 000 daļām ar daļas nominālvērtību EUR 1. 2021.gada 8.oktobrī ir dalībnieku lēmums par
Valmieras pilsētas pašvaldības pamatkapitāla palielināšanu EUR 10 521 188, kas sastāv no 10 521 188 daļām ar daļas nominālvērtību
EUR 1. Uz 2021.gada 31. decembri pamatkapitāls ir apmaksāts un veikta reģistrācija Komercreģistrā


Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā
šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.


Sabiedrības akciju vai daļu kopums


Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārzemēs


Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes


Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 391 317 apmērā.
SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" īstermiņa saistības, neņemot vērā nākamā perioda ieņēmumus pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par
EUR 19 371.
Vadība definē savas uzņēmējdarbības mērķi saskaņā ar ieinteresēto personu teoriju, kas nozīmē – apmierināt dibinātāja, personāla un
pakalpojumu saņēmēju intereses. 2022. gadā plānots turpināt darbus pie SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” sniegto pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanas.


Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecībām ārvalstīs.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS



SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" dalībniekiem

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu

Esam veikuši SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata no 3. līdz 27. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:

· bilanci 2021.gada 31.decembrī, 

· peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī,

· pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī,

· naudas plūsmas pārskatu 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 SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" finansiālo stāvokli 2021.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu 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 kodeksā (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: 

· informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 8. lapā,

· vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 28. līdz 30. lapai. 

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.

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.



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību						Sandra Vilcāne

„REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”					Valdes locekle

Licence Nr.30									Atbildīgā zvērināta revidente

											Sertifikāts Nr.30	                        

                                 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rīga, Latvija

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

2022.gada 04.martā
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SIA ”Valmieras Olimpiskais centrs” 


Reģistrācijas Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 
Tālrunis 20021028, e-pasts: info@voc.lv, www.valmierasoc.lv 


 
 


 


Kārtējās dalībnieku sapulces 
PROTOKOLS  


Valmiera 
2022. gada 23. martā       Nr.1/2022 
 
Sapulce atklāta pulksten: 10:00 
Sapulce slēgta pulksten: 11:00 
 


SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas numurs: 54103025871, 
juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201, turpmāk – 
Sabiedrība, valde, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikuma (apstiprināts ar 2012.gada 
11.jūlija Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.2/2012, 2.p.) ar grozījumiem 
(redakcija uz 2014.gada 24.janvāri)), turpmāk – Nolikums, 10.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka 
Sabiedrības valdes pienākumos ietilpst Sabiedrības vadības funkcijas, tajā skaitā, bet 
neaprobežojoties – sasaukt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā Dalībnieku sapulces (ārkārtas un kārtējās) un piedalīties tajās (Nolikuma 
10.1.8.punkts), 2021.gada 8. oktobrī sasauca ārkārtas Sabiedrības dalībnieku sapulci. 


Par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu Sabiedrības dalībniekiem ir paziņots, 
norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus ievērojot Komerclikuma 
214.panta pirmās daļas prasības – 2022.gada 7.martā. 


 
Sapulcē piedalās – balsstiesīgās personas: 


1) Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000043403, juridiskā adrese: 
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, turpmāk - Pašvaldība, tās 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja Pašvaldības izpilddirektores Evijas Voitkānes 
personā, kura rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 
14.panta pamata (4 958 897 balsis);  


2)  Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģistrācijas numurs: 50008022421, 
juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – Biedrība, tās 
rakstveidā pilnvarotās personas Juridiskā direktora Raita Keseļa personā, kurš 
rīkojas uz pilnvaras (zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes 2020. gada 27. augustā 
izdots notariālais akts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.6857)) (2 
862 322 balsis). 


 
Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties dalībnieku 
sapulcē): 


1) Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Artis Jansons; 
2) Sabiedrības valdes loceklis Zigmunds Ezergailis. 


 
Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (pieaicinātās personas):  


1) Sabiedrības lietvede Zane Zēvalde; 
2) Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas juriste 


Lana Ukrija; 
3) Pašvaldības izpilddirektora vietnieks / Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un 


uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs Sandis Svarinskis. 







 
 
Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā 
pamatkapitāla lielums: 


Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir 18 590 407 (astoņpadsmit miljoni pieci simti 
deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņi euro un 00 euro centi), apmaksātais pamatkapitāls ir 
18 590 407 (astoņpadsmit miljoni pieci simti deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņi euro un 
00 euro centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir 18 590 407 (astoņpadsmit miljoni pieci simti 
deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņi euro un 00 euro centi). 


Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo 
dalībnieku balsu skaits: 


Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 18 590 407 (astoņpadsmit 
miljoni pieci simti deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņi euro un 00 euro centi), tas ir, 100% 
(viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu 
skaits 18 590 407 (astoņpadsmit miljoni pieci simti deviņdesmit tūkstoši četri simti septiņi 
euro un 00 euro centi) balsis. 
_________________________________ 
 
Sapulci atklāj un vada 
ARTIS JANSONS: 


Saskaņā ar Komerclikuma 212.panta ceturto daļu, dalībnieku sapulci vada valdes 
priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju. ņemot vērā minēto, izsaku 
priekšlikumu par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt mani, kā Sabiedrības valdes 
priekšsēdētāju. 


 
E.VOITKĀNE: 
Nav iebildumu 
 
R.KESELIS: 
Atbalstu! 


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


n o l ē m a : 
pamatojoties uz Komerclikuma 212.panta ceturto daļu, Sabiedrības valdes 


priekšsēdētāja Arta Jansona ierosinājumu  
1.Ievēlēt par dalībnieku sapulces vadītāju Arti Jansonu kā Sabiedrības valdes 


priekšsēdētāju. 
 
Sapulces sekretārs (protokolētājs) 
A.JANSONS: 


Saskaņā ar Komerclikuma 213.panta sesto daļu, dalībnieku sapulces gaita tiek 
protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285.panta noteikumi. Ņemot vērā minēto, 
izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) ievēlēt Sabiedrības 
lietvedi Zani Zēvaldi. 
 
E.VOITKĀNE: 
Nav iebildumu 
 
 
R.KESELIS: 







 
 
Atbalstu! 


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


n o l ē m a : 
pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta sesto daļu, kura nosaka, ka dalībnieku 


sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285.panta noteikumi, un 
ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja priekšlikumu, 


1.Iecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības lietvedi Zani 
Zēvaldi. 


 
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs: 
A.JANSONS: 


Saskaņā ar Komerclikuma 216.panta  otro daļu, dalībnieku sapulces protokolu 
paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks - 
protokola pareizības apliecinātājs. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku 
sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Pašvaldības izpilddirektori Eviju Voitkāni. 
 
R.KESELIS: 


Piekrītu! 
 


Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


n o l ē m a : 
Pamatojoties uz Komerclikuma 216.panta otro daļu, kura citu starpā paredz, ka 


dalībnieku sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens 
sapulces ievēlēts dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs, un ņemot vērā Sabiedrības 
valdes priekšsēdētāja ierosinājumu,  


1.Ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības 
izpilddirektori Eviju Voitkāni. 


________________________________ 
 


Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība: 
 


1) Par Sabiedrības valdes sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2021. gadu 
apstiprināšanu. 


2) Par Sabiedrības investīciju plāna izpildes atskaites 2021. gadam apstiprināšanu; 
3) Par Sabiedrības budžeta 2022. gadam apstiprināšanu; 
4) Par Sabiedrības investīciju plāna 2022.  – 2026. gadam apstiprināšanu; 
5) Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas 


Nr. 40003402878, revidentu ievēlēšanu – 2022. gadam; 
6) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana; 
7) Sabiedrības statūtu grozījumi. 


 
 







 
 
 
S.SVARINSKIS: 
Ierosinu papildināt darba kārtību ar 8. un 9. jautājumu: 
 
8) Par amata atlīdzības noteikšanu Sabiedrības valdes loceklim; 
9) Par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdei. 


 
R.KESELIS: 
 Atbalstu minētos papildu jautājumu ietveršanu sapulces darba kārtībā. 
 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


n o l ē m a : 
Pamatojoties uz Komerclikumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos 


normatīvajos aktos noteikto dalībnieku sapulces kompetenci lēmumu pieņemšanā, iekļaut un 
izskatīt, papildu Sabiedrības valdes izsludinātajai Sabiedrības dalībnieku sapulces darba 
kārtībai, Sabiedrības dalībnieku sapulcē papildu darba kārtības jautājumu 


1.Iekļaut un izskatīt, papildus noteiktajai, darba kārtībai, esošās dalībnieku sapulces 
ietvaros šādus jautājumus, veicot tā secīgu numerāciju atbilstoši jau izsludinātajai dalībnieku 
sapulces darba kārtībai: 


Darba kārtības jautājumu Nr.8 
“Par atalgojuma apmēru Sabiedrības valdes loceklim.” 


Darba kārtības jautājumu Nr.9 
“Par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdei.” 


2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 


 
Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs: 
Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības valdes sagatavotā un parakstītā gada 
pārskata par 2021. gadu apstiprināšanu. 
 
A. JANSONS: 


Sabiedrība 2022. gada 7. martā izsūtīja paziņojumu ar Dalībnieka sapulces darba 
kārtības jautājumiem un saistītos pielikumiem, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
sagatavoto gada pārskatu, līdz ar to sapulces gaitā pieminēšu būtiskākos skaitļus, kuri 
atspoguļo Sabiedrības darbību 2021. gadā.  


Sabiedrība 2021. gadā ir strādājusi ar 391 317 EUR zaudējumiem, kuri radušies 
COVID-19 ierobežojumu dēļ. Zaudējumi skaidrojami ar apgrozījuma kritumu, salīdzinot ar 
2019. gadu. Uzņēmums no 2020. gada decembra līdz 2021. gada aprīlim faktiski bija slēgts, 
un netika gūta peļņa, turpretī izdevumi par ledus halli un peldbaseinu uzturēšanu saglabājās.  
Atbalsts tika saņemts no Valmieras novada pašvaldības puses, deleģēšanas finansējuma 
ietvaros un no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, 275 099 EUR apmērā.  


2021. gads iezīmējies, kā nozīmīgs saistībā ar J.Daliņa stadiona nodošanu 
ekspluatācijā, būvei ir piešķirta Latvijas Būvniecības Gada balva 2020 Grand Prix. Lai arī 
būve ir nodota ekspluatācijā, joprojām notiek aktīva sadarbība ar būvniekiem par defektu 
novēršanas darbiem. Veikti arī futbola laukuma zemtribīņu telpu izbūves darbi atbilstoši LFF 
stadionu un infrastruktūras noteikumiem, tribīņu skatītāju vietu izbūve atbilstoši LFF stadionu 
un infrastruktūras noteikumiem, centrālās TV kameras platformas izbūve, VIP zonas izbūve 
un mediju sēdvietu izbūve. Šo telpu izbūve tika apturēta 2007. gadā saistībā ar ekonomikas 







 
 
krīzi valstī, un šos gadus telpas netika izmantotas. Sabiedrība 2021. gadā veikusi zīmola 
atjaunošanu (rebrendingu), nosaukuma maiņu.  Kā viens no galvenajiem ieguvumiem ir, ka 
visas Sabiedrības struktūrvienības ir ieguvušas vienotu identitāti un jebkuram iedzīvotājam 
vai pakalpojumu saņēmējam ir saprotama struktūrvienības piederība uzņēmumam SIA 
“Valmieras Olimpiskais centrs”. Tas redzams sākot ar lieliem reklāmas baneriem, beidzot ar 
pašām sīkākajām detaļām. Šis aspekts atspoguļojas arī digitālajā vidē, piemēram, sociālajos 
medijos – profili veidoti vienā stilā un krāsu gammās. Šī vienotība pārnesama arī uz 
struktūrvienību vadītāju un darbinieku ikdienu, jo katras struktūrvienības attīstība palīdz 
Valmieras Olimpiskajam centram sasniegt jaunas uzvaras! Jaunajā uzņēmuma logo iekļauts 
Valmieras pilsētas logo, kas dod lokālu atpazīstamību gan mums kā uzņēmumam, gan 
pilsētai, kad uzņēmums tiek reprezentēts dažādos pasākumos, prezentācijās u.c. 


 Aicinu izteikt viedokli par sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2021. gada 
apstiprināšanu. 


 
R. KESELIS:  


Ņemot vērā, ka gada pārskats pilnībā ataino Sabiedrības darbību, 2021. gada pārskats 
tiek apstiprināts. 
 
E.VOITKĀNE: 


Nav iebildumu, gada pārskats 2021. gadam ir apstiprināts. No pašvaldības puses 
atzinīgs novērtējums par J.Daliņa stadiona projekta sekmīgu pabeigšanu un COVID-19 
apstākļu pārvarēšanu.  


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


Pamatojoties uz Sabiedrības valdes sastādīto un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Revidents un grāmatvedis”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003402878, turpmāk – SIA 
“Revidents un grāmatvedis”, pārbaudīto Sabiedrības gada pārskatu par 2021. gadu, SIA 
“Revidents un grāmatvedis”, tās valdes locekles – zvērinātas revidentes (sertifikāta Nr.30) 
Sandras Vilcānes personā, sniegto NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU par 
Sabiedrības gada pārskatu par 2021.gadu, Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kur ir 
noteikts, ka Sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc 
revidenta atzinuma saņemšanas, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Arta 
Jansona sniegto ziņojumu,  


1.Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2021. gadam, saskaņā ar pielikumu. 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 


 
Pielikumā: Sabiedrības valdes sagatavotais un parakstītais gada pārskats par 2021. gadu uz 30 
lapām.  
__________________________________ 


 
Darba kārtības jautājums Nr.2 – Par Sabiedrības investīciju plāna izpildes atskaites 
2021. gadam apstiprināšanu. 
 
A.JANSONS: 


Esam sagatavojuši detalizētu atskaiti par investīciju programmas izpildi 2021. gadā, 
kurā atsevišķi izdalīts gan plānoto investīciju izlietojums, gan neplānotā investīciju izlietojums. 


Papildus vēlamies norādīt, ka saņemts komentārs no Kapitāla pārvaldības un 
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas finanšu analītiķa puses par ievērojamām izmaiņām 







 
 
sagatavotajā investīciju plāna izpildes atskaitē, kur iepriekš nav plānotas 17 no 35 pozīcijām. 
Vēlamies vērst uzmanību, ka diemžēl nav iespējams plānot dažādu iekārtu, inventāra darba 
ciklu, kā arī izmaiņas, kas rodas no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ un turpmāk katru 
investīciju, kura nav iekļauta apstiprinātajā investīciju plānā, apstiprinās ar valdes sēdi, lai 
nepieļautu situācijas, kad investīciju atskaitē uzskaitītas neplānotas pozīcijas. 
 
E.VOITKĀNE: 


Pieņemam zināšanai un vēršam valdes uzmanību uz investīcijas plāna savlaicīgu 
aktualizāciju gada ietvaros, ja plānotas izmaiņas.  
 
R.KESELIS: 


No tā, kas bijis plānots investīciju atskaitē ir tik 25% izpildīti, pārējās pozīcijas 2021. 
gadā nav tiktas plānotas, pieņemam zināšanai un nākamos periodos veikt investīcijas plāna 
aktualizāciju, lai nesaskaras ar šādu situāciju gada beigās. 


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu, ņemot vērā ziņojumu, par Sabiedrības 
2022. gada 23. marta Kārtējās dalībnieku sapulces, turpmāk – Kārtējā dalībnieku sapulce, 
darba kārtības jautājumu Nr.2 “Par Sabiedrības investīciju plāna izpildes atskaites par 2021. 
gadu apstiprināšanu.” 


1.pieņemt informācijai Sabiedrības valdes sagatavoto atskaiti par investīciju plāna 
izpildi 2021. gadā. 


2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
Pielikumā: Sabiedrības investīciju plāna izpildes atskaites 2021 uz 4 lapām.  
__________________________________ 


 
Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par Sabiedrības budžeta 2022. gadam apstiprināšanu. 


 
A.JANSONS: 


Ceru, ka dalībnieki ir iepazinušies ar plānoto budžetu, lūdzu komentārus.  
 
E.VOITKĀNE: 


Lūdzu komentēt par darbinieku un administrācijas algu celšanu, kādā apmērā tā ir 
paredzēta un kāds būtu pamatojums. 
 
A.JANSONS:  


Ir paredzēts teorētiskais pieaugums, 10-15% apmērā. Ne vienmēr plānotais tiek 
izpildīts un, ne visiem darbiniekiem tiek paceltas vienādi algas, faktiski tiek salīdzināts 
atalgojums ar citiem Latvijas Olimpiskajiem centriem, kā arī ar Valmieras novada 
Kapitālsabiedrības atalgojumiem. Tiek arī ņemts vērā, ja kādā no amatiem grūti atrastu 
darbiniekus un problemātiski nokomplektēt štatu. Ja mēs esam izvirzījuši mērķi būt labākiem 
un konkurentspējīgiem ar jebkuru sporta organizāciju, tad arī darbiniekiem ir jāatbilst 
pietiekami augstām prasībām un kvalifikācijai. 
 
 
E.VOITKĀNE: 







 
 


Lūdzu komentēt plānotos ieņēmumus saistībā ar Krievijas sportistu nometnēm, kā 
iezīmējas šī perspektīva, ņemot vērā karadarbību Ukrainā. 


Budžeta plāns pieņemts zināšanai un apstiprināts.  
 
A.JANSONS: 


Faktiski jau COVID-19 laikā bija nepieciešams pārkvalificēties uz Skandināvu tirgu 
un tiek jau uzrunāti Skandināvu hokeju klubi par treniņu iespējām pie mums. Mēs spējam 
piedāvāt par 50 % lētāk noorganizēt treniņus skandināvu sportistiem pie mums, nekā, 
sportistiem trenējoties savā valstī, lielākais izaicinājums ir pierādīt skandināvu valstu sporta 
klubiem, ka viņiem būtu interesanti pie mums atbraukt un būtu lielāki ieguvumi un izdevīgi. 
Pašreiz Skandināvus ietekmē Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta un to tuvība Ukrainai, kur 
norisinās karš.  


Aktīvi strādājam ar vietējiem nometņu rīkotājiem attiecībā uz ledus halles noslodzes 
aizpildīšanu. Ar Rīgas kausu organizatoriem norunāts, ka jūnija mēnesī norisināsies liela 
hokeju nometne ar amerikāņu trenera dalību.  
 
R.KESELIS:  


Attiecībā uz atalgojumu viss skaidrs. Saistībā ar prognozējamo inflāciju atalgojuma 
palielinājums pie inflācijas ir pilnībā loģisks, situācijā, kurā darbinieks strādā un pilda 
pienākumus labāk un saņem mazāk, ne vienu īsti neapmierina, ņemot vērā, ka darbinieku 
mobilitāte joprojām palielinās un lēnām tuvojamies pie vidējā Centrāleiropas atalgojuma 
līmeņa, pilnībā atbalstu šo pieeju.  


Attiecībā uz Krievijas, Baltkrievijas sportistiem būs jāmēģina pārorientēties uz citu 
valstu tirgu un slēgtajā COVID-19 periodā bijusi lieliska iespēja pārplānot, atrast citus 
attīstības virzienus, kontaktus. Atbalstu Skandināvu valstu piesaisti. 


Pieņemam zināšanai un apstiprinām budžeta plānu 2022. gadam.  
 
A.JANSONS: 


Aktīvi strādājam arī pie darba, lai piesaistītu sporta komandas J.Daliņa stadionā. 
Stadiona vadītāja tika nosūtīta komandējumā uz Pasaules čempionātu vieglatlētikā Serbijā, lai 
nodibinātu kontaktus un piesaistītu sporta komandas un attīstītu vieglatlētiku.  


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu, Sabiedrības izstrādāto Sabiedrības 
budžetu 2022. gadam, 


1.Apstiprināt Sabiedrības valdes izstrādāto un Sabiedrības dalībniekiem 
apstiprināšanai iesniegto Sabiedrības budžetu 2022. gadam. 


2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 


Pielikumā: Sabiedrības budžets 2022. gadam uz 4 lapām.  
__________________________________ 
 
Darba kārtības jautājums Nr.4 – Par Sabiedrības investīciju plāna 2022.  – 2026. gadam 
apstiprināšanu. 
 
A.JANSONS: 


Lūdzu komentārus, jautājumus no dalībnieku puses. 
 







 
 
E.VOITKĀNE: 


Kad tiek izstrādāta jauna vidējā termiņa darbības stratēģija, investīcijas plānu pārskatīt un 
aktualizēt.  


Pieņemam zināšanai.  
 


R.KESELIS: 
Piekrītu par investīcijas plāna aktualizāciju.  
Pieņemu un apstiprinām.  
 


Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu, Sabiedrības izstrādāto Sabiedrības 
investīciju plānu 2022.  – 2026. gadam, 


1.pieņemt informācijai Sabiedrības valdes izstrādāto un Sabiedrības dalībniekiem 
apstiprināšanai iesniegto Sabiedrības investīciju plānu 2022.  – 2026. gadam. 


2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
Pielikumā: Sabiedrības investīciju plāns 2022.  – 2026. gadam uz 5 lapām.  
__________________________________ 
 
Darba kārtības jautājums Nr.5 – Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS 
UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas Nr. 40003402878, revidentu ievēlēšanu – 2022. 
gadam. 
 
A.JANSONS:  


Sadarbība ar konkrētajiem revidentiem ir veiksmīga jau piekto gadu, esam gatavi 
turpināt sadarbību arī 2022. gadā. 
 
E.VOITKĀNE:  


Nav iebildumu. Apstiprinām. 
 
R.KESELIS:  


Sabiedrībai sekot līdzi 5 (piecu) gadu termiņam darbojoties ar šo revīzijas 
pakalpojuma sniedzēju. 


Apstiprinām. 
 
A.JANSONS: 


Paldies, tiek sekots līdzi un sadarbībai ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 2022. gads ir noslēdzošais. 


 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


1.Ievēlēt par Sabiedrības 2022. gada pārskata revidentu - sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”. 







 
 


2.Sabiedrībai noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN 
GRĀMATVEDIS” līgumu par revīzijas pakalpojumiem, atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Revidents un grāmatvedis” Piedāvājumam, tas ir, par summu 3200,00 EUR (trīs 
tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 


3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 


Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” 
pieteikums 2022. gada pārskata revīzijai un konsultāciju sniegšanai uz 1 lapas un iesniegums 
uz 1 lapas. 
__________________________________ 


 
Darba kārtības jautājums Nr.6 – Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana. 
 
A.JANSONS: 


Lūdzu komentārus, jautājumus no dalībnieku puses. 
 
L.UKRIJA: 


Pamatkapitāla palielināšana notiek, pamatojoties uz 2022. gada 24. februāra Valmieras 
novada pašvaldības domes lēmumu, ar kuru ir atbalstīta pamatkapitāla palielināšana, veicot 
naudas līdzekļu ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā un palielinot pašvaldības piederošo 
kapitāldaļu skaitu, kopējais naudas līdzekļu ieguldījums būs 32 431 EUR. Pašvaldības 
ieguldījumu veido: 


1. 5000 euro (pieci tūkstoši euro) futbola laukuma Čempionu ielā 1, Valmierā, 
Valmieras novadā aprīkojuma iegādei un esošās infrastruktūras remontdarbiem, 
tribīņu telpu iekārtošanai; 


2. 13 000 euro (trīspadsmit tūkstoši euro) ledus halles Čempionu ielā 2, Valmierā, 
Valmieras novadā aukstumiekārtu sistēmu remontdarbiem, attīstīšanai un jaunu 
iekārtu iegādei; 


3. 5366 euro (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro) tenisa rakešu stiegrošanas 
iekārtas iegādei Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā; 


4. 800 euro (astoņi simti euro) apmeklētāju uzskaites sistēmas ieviešanai sporta 
kompleksā Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā; 


5. 8265 euro (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro) BMX trases remontam 
Čempionu ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā; 
 


E.VOITKĀNE: 
Pašvaldība ir jautājumu rosinātājs, iebildumu nav. 


 
R.KESELIS:  


Šis jautājums ir izskatīts LOK valdes sēdē, ir saņemts piekrītošs lēmums, atbalstīt šādu 
pamatkapitāla palielināšanu. 
 
Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


nolēma: 
1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 32 431 EUR, Pašvaldībai veicot naudas 


līdzekļu ieguldījumu.  
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 







 
 


3. Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla 
palielināšanai. 


4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
Pielikumā:  


1) Pašvaldības domes 24.02.2022. lēmuma Nr.143 (protokols Nr.4, 37.§) 
kopija uz 2 lapām.   


2) pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lapas; 
__________________________________ 
 
Darba kārtības jautājums Nr.7 – Sabiedrības statūtu grozījumi. 
L.UKRIJA:  


Saskaņā ar Komerclikuma 144.panta pirmās daļas 4.punktu komercsabiedrības 
statūtos norāda  pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību. Sabiedrības 
pamatkapitāls tiks palielināts, Pašvaldībai veicot naudas līdzekļu ieguldījumu ar kopējo 
vērtību EUR 32 431 un pretī saņemot jaunu daļu skaitu. Ņemot vērā minēto ir sagatavoti 
Sabiedrības statūtu grozījumi un statūti jaunajā redakcijā.  Komerclikuma 210.panta pirmās 
daļas 2.punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst grozījumu izdarīšana 
statūtos.  
 
R.KESELIS: 


Tiek atbalstīti statūtu grozījumi. 
 


Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


nolēma: 
1.Izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtu 4. un 5.punktā un apstiprināt Sabiedrības 
statūtus jaunā redakcijā. 


Pielikumā:  
1) statūtu grozījumi uz 1 lapas; 
2) statūti jaunā redakcijā uz 2 lapām. 


__________________________________ 
 
Darba kārtības jautājums Nr.8 – Par amata atlīdzības noteikšanu Sabiedrības valdes 
loceklim. 
 
S.SVARINSKIS:  
 Paldies par paveikto!  


Lai nerastos interešu konflikts, turpmāk Zigmunds Ezergailis veiks viena amata 
ietvaros savu darbu Sabiedrības labā. 
 
L.UKRIJA: 


Amatu apvienošana nepieciešama, lai valdes loceklis vienlaikus nebūtu darba 
tiesiskajās attiecībās ar kapitālsabiedrību, līdz šim Sabiedrības valdei veiksmīgi ir izdevies 
izvairīties no konflikta situācijām, taču šāda prakse nav tā vēlamākā. No pašvaldības puses 
būtu ieteikums mainīt valdes loceklim atlīdzību, nosakot to tādā apjomā, kādu viņš šobrīd 
saņem kā tehniskais direktors, un valdes loceklis kopā, mēneša atlīdzība būtu 72% no valdes 
priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, izsakot to EUR 3 045. Būtu ieteikums šo mēneša atlīdzību 
noteikt ar to laiku, kad tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Zigmundu Ezergaili, kā ar 
tehnisko direktoru.  







 
 
 
R.KESELIS: 


Noteikt izpildes termiņu, viens mēnesis no dalībnieku lēmuma pieņemšanas brīža un 
attiecīgi atalgojums valdes loceklim stājas spēkā no brīža, kad ir pārtrauktas darba tiesiskās 
attiecības. 


 
E.VOITKĀNE: 


Piekrītu, lēmums izpildāms mēneša laikā. 
 


Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


nolēma: 
1.Noteikt Sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu 
pildīšanu 72% apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, noapaļojot līdz 
veseliem euro (mēneša atlīdzības apmērs EUR 3045) 
2. Lēmums stājas spēkā viena mēneša laikā pēc dalībnieku lēmuma brīža. 


__________________________________ 
 
Darba kārtības jautājums Nr.9 – Par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdei. 


 
S.SVARINSKIS:  


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 79. panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada 
pārskata apstiprināšanas. Prēmiju noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus: 
1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;  
2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā 
ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 
3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā. 


2021. gadā samazinātas un likvidētas vairākas štata vietas, pārdalot amatu pienākumus 
starp esošiem darbiniekiem, tādējādi ceļot darba ražīgumu. 


Sabiedrībai dažādu, arī no viņas neatkarīgu iemeslu dēļ, nav izdevies sasniegt dažus no 
2021. gadā uzstādītiem stratēģiskiem mērķiem – mazināt debitoru parādu apmēru un noslēgt 
saimniecisko gadu ar peļņu. Tomēr neskatoties uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības dēļ, 
Sabiedrības apmeklētāju skaits ir 2021. gadā palielinājies par 29% salīdzinājumā ar 2020. 
gadu, kā arī tas nedaudz pārsniedz pat 2018. gada apmeklētāju skaitu.  


Novirzes no stratēģiskā plānā izstrādātiem finanšu mērķiem ir skaidrojamas ar COVID 19 
pandēmiju, kad uzņēmums strādāja ierobežoti, vai bija slēgts, kā arī ar pēdējo J.Daliņa 
stadiona veco ēku izslēgšanu no pamatlīdzekļu saraksta un Peldbaseina kompleksa un BMX 
trases ieguldījumu pamatkapitālā. 


Lai gan Sabiedrība gadu noslēgusi ar zaudējumiem, tas nav prioritārs nosacījums, 
lemjot par prēmiju, jo jāvērtē kapitālsabiedrības darbs kopumā un jāņem vērā arī tas, ka, 
neskatoties uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības dēļ, Sabiedrības apmeklētāju skaits ir 
2021. gadā palielinājies. 


Ierobežotas darbības apstākļos un dīkstāves laikā ir Sabiedrība ir panākusi, ka nav 
notikusi kadru mainība, darba attiecības turpina augsti kvalificēti darbinieki, līdz ar to nav 
darba tirgū jāmeklē jauni kadri, jāveic to apmācības. 


 Neto apgrozījums, kaut arī pret iepriekšējo gadu ir par 7% mazāks, tomēr tas nedaudz 
pārsniedz 2018. gada neto apgrozījumu, kad nepastāvēja ierobežojumi. 







 
 


Latvijas sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas ceremonijā “Trīs Zvaigžņu balva 
2021” nominācijā “Gada sporta pašvaldība” līdzjutēju un ekspertu balsojumā titulu ieguva 
Valmieras novada pašvaldība, tur ir arī liels Valmieras Olimpiskā centra nopelns un tā ciešā 
sadarbība ar pašvaldību un citām sporta organizācijām. 


 Valde Covid -19 ierobežojumu laikā, kad struktūrvienības nevarēja strādāt, nav 
paļāvusies tikai uz Pašvaldības piešķirto finansējumu, bet rīkojusies atbildīgi, pieteikusies un 
saņēmusi atbalstu no LIAA - Covid-19 ietekmes skartajiem uzņēmumiem, kas attiecīgi ir 
mazinājis Sabiedrības zaudējumu apmēru. 


Saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu, atskaites Pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” 
tiek sniegtas savlaicīgi un kvalitatīvi. 


Ir novērsis trūkumus, uz ko pie līdzdalības izvērtējumiem parasti norāda Konkurences 
padome - ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir nodota ārpakalpojumā (gan peldbaseina ēkā, 
gan J.Daliņa stadionā konkursa kārtībā ir atrasti šī pakalpojumu sniedzēji). 


Valdes darbība 2021. gadā vērtējama pozitīvi un ir vērsta uz vidēja termiņa darbības 
Stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un Sabiedrībai noteiktā vispārējās 
stratēģiskā mērķa realizēšanu. 


Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, kā arī ievērojot valdes paveikto 
noteikto mērķu sasniegšanā.  


 
R.KESELIS: 


Ņemot vērā, ka lielākajā daļā no Olimpiskajiem centriem pašvaldības pamatkapitāla 
daļu skaits ir lielāks nekā LOK un ir noteicoša ietekme, kā arī peļņa netiek uzskatīta par 
būtisku apsvērumu tam vai prēmijas izmaksāt vai nē, tad nav iebildumu prēmiju izmaksai 
valdei. 
 
E.VOITKĀNE: 


Nav iebildumu, atbalstu. 
 


Pieņemtais lēmums: 
Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot: 


“Par” - Pašvaldība ar 15 728 085,- (piecpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit astoņi 
tūkstoši astoņdesmit piecām) balsīm, 


“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem 
trīs simti divdesmit divām) balsīm, 


nolēma: 
1. Apstiprināt prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes priekšsēdētājam 50% apmērā 


no viņam noteiktās mēneša atlīdzības 2021. gadā; 
2. Apstiprināt prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim 50% apmērā no viņam 


noteiktās mēneša atlīdzības 2021. gadā. 
__________________________________ 
 
Valdes locekļu iebildumi: 


Iebildumi netika izteikti. 
 


 
Sapulces vadītājs _________________ Artis Jansons 


 
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs _________________ Evija Voitkāne 


 
Sapulces sekretārs (protokolists) _________________ Zane Zēvalde 


 
 








SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reg.Nr. 54LO3O25a74


juridiski adrese: iempionu iela 2, Valmiera
2O21.gada pdrskats


Vadibas zigojums


2022.gada 04.marta


Darbibas veids


SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" dibin6ts 2002. gada. Uz4emuma darbibas merllis ir nodro5indt Vidzemes re$iona sportistus un


iedzlvotdjus ar modern6m sporta bdzEm, daZ6da llmepa sporta pas6kumiem un sacenslbdm, iesp6ju nodarboties ar spofiu un akUvu
dzlvesveidu, iespeju ikvienam sabiedrlbas loceklim iesaisUties sporta nodarbib5s.


SlA"Valmieras Olimpiskais centrs" ir uzst6diti sekojoSi darbibas mEr(i:
- nodro5indt SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" sporta kompleksos un sporta b6zes sportistiem teicamus apstaklus sporta nodarblbdm
daZddos sporta veidos, sapemt sporta medicinas, relaks6cijas un sportistu viesnlcu pakalpojumus;
- nodroSindt un organiz6t veselibu veicinoSu sporta nodarbibu un sacensibu iespejas regiona iedzlvotajiem, ka pamatu veselai
sabiedrlbas attjstibai;


- koordinet spofta un akUvas atputas norises, sadarboties ar pa5valdlbdm eso5o resursu izmantoSana un jaunu sporta centru izveid6,


veicinEt un papla5indt iedzivotdju vesellga dzt-vesveida iesp€jas, nodro5inot kvalitaUvu, sabiedribas vajadzTbdm atbilsto5u sporta, atputas
un rehabilitacijas pakalpojumu pieejamlbu;


- uzturEt un pilnveidot kvalitaUvu treniqu bEzi augsta limepa sportistu sagatavo5anai olimpiskajos sporta veidos;
- uzlabot iedzivot6ju spofta kulturas un veselibas llmeni, nodroSinat kvalitatTvus sporta medicinas pakalpojumus;
- organizEt un Istenot b0rnu un jaunie5u slido5anas, pelde5anas, kE ari citu sporta veidu apmdcibu SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"
sporta bEzEs;


- rosindt sabiedrlbas, jo Tpa5i bErnu, jaunieSu un senioru interesi par sporto5anas iespejdm briva daba, veidot un uzturet aktTvds atputas
parkus, pludmales, t0risma takas un akUvas atpUtas sporta laukumus.


Sabiedribas iss darbibas apraksts pirskata gad6 un finansiilais stivoklis


Sabiedriba ir uzsdkusi savu saimniecisko darbibu 2002. gada.


2021. gadd SIA ,,Valmieras Olimpiskais centrs" galvenais darblbas viaiens bija kvalitativu pakalpojumu sniegSana centra apmeklEtdjiem,


sportistiem, sporta lidzjutejiem un sporta un aktivds atputas pasikumu organizetajiem,rekonstruEtd J. Dalipa stadiona un vieglatletikas
man62as darblbas uzsdk$ana, sporta un aktiv6s atputas pasdkumu organizacija un vadiba.


COVID - 19 valsU izsludindtds drkdrtas situ6cijas un ierobeZojumu del, uzqemuma darblba bija iev6rojami ierobeZota un uz lalku aptureta.
2021. gadd pavisam kopd ir notiku5as '1 5 valdes s6des un 3 dalibnieku sapulces,


2021. gad?t SIA ,,Valmieras Olimpiskais centrs" sporta b6zes un akfiv6s atpiitas objektus ir apmekleju$i aptuveni 620 000 apmekletaji.
2021. gadd SlA,,Valmieras Olimpiskais centrs" sporta un aktiv6s atputas bdz6s ir notiku5as daZada lime4a starptautiskas, valsts
nozlmes un re$ion6lis sacensibas, sporta un aktivas atp0tas pasikumi.


2021. gadlt uz46mums ir veicis savu darbibas mErllu un identitdtes auditu, mainljis vizudlo identitdti un uz4Emuma nosaukumu no
'VIDZEMES 0LIMPISKAIS CENTRS'SIA uz SIA "Valmieras Olimpiskais centrs".


2021. gadd SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" dalibnieks Valmieras novada paivaldiba ir veikusi ieguld-ljumus uz46muma pamatkapitdlE,


ieguldot tajd Peldbaseina kompleksa un BMX rite4brauk5anas Ekas un zemes lpa5umus zem tam.
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SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
re(.Nr. 54103025874


juridiska adrese: dempionu iela 2, Valmiera
2021.gada pirskats


Finan5u risku vadiba


SIA ,,Valmierass Olimpiskais centrs" finan5u aktTvus galvenokart veido pamatlidzekli, k6 art noguldTjumi kredTtiestdd€s. SIA ,,Valmieras
Olimpiskais centrs" lidzeklu avoti ir SIA ,,Valmieras Olimpiskais centrs" pamatkapitdls, a/s Danske Bank izsniegtais kredTts, kuru
2021.gada 16.marta parrlcma Luminor bank A/s, un plSnotd naudas pl0sma. SIA ,,Valmieras Olimpiskais centrs" finansidlie riski tiek
vaditi, parbaudot debitoru paradus. SabiedrTbas naudas lTdzekli ir izvietoti pazlstamas Latvijas kredltiestdd6s un SIA ,,Valmieras
Olimpiskais centrs" kas6s,


SIA ,,Valmieras Olimpiskais centrs" uz 15 gadiem (no 2008, ltdz2023. gadam) ir sapemusi ilgtermi4a kredTtu no a/s Danske Bank, lidz ar
to sabiedrlba, ir paklauta procentu likmju izmairlu riskam un valUtas kursa svarstibu riskam, kas var bUtiski ietekmet tas darbTbas
rezultatus.


Nepast6v butiskas atS[irlbas starp finan5u aktivu un saistibu bilances v6rUbu un to patieso v€rtTbu.


Sabiedribas darbibas f inansiilie rezultiti un f inansialais stavoklis


SIA ,,Valmieras 0limpiskais centrs" finanSu pdrskata analizes raditaji sniedz vispdrdju priekSstatu par pa5reizejo finansrElo stavokli.


Finansiilo rezultatu riditiji:


Likviditite dzEst savas


likviditdtes


TekoSds likviditdtes


AbsolUtis likviditdtes


segums ar


kapitdlu


llgtermirla ieguldTjumu segums ar pa5u


kapit6lu un ilgtermi4a saistibam


Apgrozdmo lTdzeklu segums ar istermirla


saistibSm


Saistibu Ipatsvars bilancE


Saistibu aftieclba pret pa5u kapitalu


Pe!p as pietiekamlba procentu


maks6jumu seg5anai


pirms procentu maks6jumiem /
maksajumi
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Nodro5inijuma ar pa5u lidzekliem koeficients


kapitals / llgtermila ieguldTjumi


kapitals + llgtermir;ra saistTbas /


saistibas / Apgrozdmie lidzekl,i


Saistibu vai maksitspEjas riditdji (sabiedribas spEja segt istermiga un ilgtermiga saistibas):







SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" SIA
reg.Nr. 54103025874


juridiski adrese: iempionu iela 2, Valmiera
2O21.gada pirskats


Turpmdkd sabiedribas attistiba un nikotnes izredzes


Pdrskata gadu Sabiedrlba ir noslegusi ar zaud6jumiem EUR.391 317 apmErd,


SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" Tstermipa saistibas, nenemot verd ndkamd perioda iepemumus pdrsniedz apgrozamos lldze(us par
EUR 19 371,


Vadiba defin6 savas uznemdjdarbibas mErlli saska;rd ar ieintereseto personu teoriju, kas nozimE - apmierin6t dibindtdja, persondla un
pakalpojumu sa4em6ju intereses. 2022. gadEr pldnots turpindt darbus pie SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" sniegto pakalpojumu
kvalit6tes uzlabo5anas,


Sabiedribas akciju vai dalu kopums


2021.gada 3l.decembrl Sabiedribas re$istrOtais un pilnibd apmaksdtais dalu kapitals EUR 18 590 407, sastdv no 18 590 407 d{am,
vienas dalas nomindlvertibu EUR 1, 2021.gada 2l.martd ir dalibnieku lEmums par Valmieras novada paSvaldibas pamatkapitala
palielind5anu EUR 248 000, kas sastdv no 248 000 dal6m ar dalas nominilvertibu EUR 1. 2021.gada S.oktobri ir dalibnieku lemums par
Valmieras pilsetas pa5valdibas pamatkapitila palielina5anu EUR 10 521 188, kas sast6v no 10 521 188 dalam ar dal.as nominalverflbu
EUR '1. Uz 2021.gada 31, decembri pamatkapitdls ir apmaksdts un veikta re$istricija Komercregistr5


Sabiedribas filiiles un pirstivniecibas izem6s


Sabiedribai nav filiSles un pErst0vniecibdm drvalstis.


Notikumi un apstdkli p6c p6rskata gada beigim


Laika posmE no pdrskata gada pedejas dienas lidz 5o finan5u pdrskatu parakstisanas datumam nav biju5i nekadi notikumi, kuru rezultatd


Sajos finan5u pSrskatos butu jdveic korekcijas $i kuri b0tu jipaskaidro Sajos finanSu pdrskatos,


Valdes priekSsedet6js


Valdes loceklis


Artis Jansons


Zigmunds Ezergailis
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