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Kapitālsabiedrības nosaukums:
Pārskata gads:

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)
Plānotais pārskata 

gadā (n)
Fakts pārskata 

gadā (n)
Novirze  no 

plānotā
Novirze  no 
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Jauniestudējumu skaits 7 5 5 0 0%

Izrāžu skaits 268 200 266 66 33%

Izrāžu skaits Lielajā zālē atbilst plānotajam. Kopējais pārskata 
gadā aizvadīto izrāžu skaits pieaudzis, atsaucoties 
pieprasījumam pēc bērnu auditorijai paredzētiem neliela formāta 
(ārpus Lielās zāles) koncertuzvedumiem "Mazulis ausās, mūziku 
klausās", "Mazulis ausās, Ziemassvētkus klausās" un "Parole: 
BBB"

Izrāžu nosaukumu skaits 39 35 43 8 23%
Repertuārā atjaunotas ilgu laiku neizrādītas izrādes, balansējot 
izrāžu nosaukumu skaitu ar pieprasījumu un apmeklējuma 
tendencēm

Bērniem un jauniešiem paredzēto izrāžu skaits 81 45 76 31 69%

Bērniem un jauniešiem paredzēto izrāžu skaits palielinājās 
salīdzinājumā ar iepriekš plānoto, reaģējot uz auditorijas 
pieprasījumu. Lūdzam skatīt arī skaidrojumu nefinanšu mērķim 
"Izrāžu skaits"

Apmeklējumu skaits 174 777 160 000 176 569 16 569 10%
Apmeklējumu skaita pieaugumu pret plānoto sekmēja izrāžu 
nosaukumu skaita palielināšana, kā arī aktivitātes bērnu un 
jauniešu auditorijas palielināšanai

Bērniem un jauniešiem paredzēto izrāžu 
apmeklētāju skaits

38 590 30 000 37 988 7 988 27%

Bērniem un jauniešiem paredzēto izrāžu apmeklētāju skaits 
pieaudzis pret plānoto, ņemot vērā programmas "Latvijas Skolas 
soma" ietekmi. Papildus lūdzam skatīt arī skaidrojumu nefinanšu 
mērķim "Izrāžu skaits"

Labdarības mērķiem izplatīto brīvbiļešu skaits 
pret kopējo apmeklējumu skaitu

1.4% 0.5% 1.5% 1.0% 194%
Lai veicinātu mākslas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, 
LNOB radusi iespēju izplatīt vairāk brīvbiļešu, vienlaikus 
saglabājot kapitālsabiedrības finanšu stabilitāti

Operas apmeklētība 92% 90% 91% 1% 1%
Kopējais apmeklētības rādītājs ir vērtējams kā ļoti augsts tādiem 
žanriem kā opera un balets
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Valdes skaidrojums par novirzēm

Pašu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos 31% 30% 30% 0% 1%

Kopējie ieņēmumi koriģēti par neparedzētiem gadījumiem 
piešķirto finansējumu EUR 774'360 apmērā, kas bija vienreizējs 
maksājums saistībā ar neparedzētu apstākli - Latvijas Nacionālās 
operas ēkas īpašumtiesību nodošanu no Rīgas pašvaldības valstij 
(lūdzam skatīt Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra 
rīkojumu Nr.639)

Biļešu ieņēmumi 3 287 939 2 700 000 2 985 209 285 209 11%
Biļešu ieņēmumi plānoti konservatīvi, faktiskā novirze veidojas 
veiksmīgā gada noslēguma un jauniešu un bērnu auditorijas 
paplašināšanas pasākumu ietekmē

Pārējie pašu ieņēmumi 828 701 1 150 000 1 007 831 -142 169 -12%
Pašu ieņēmumos ieskaitīts neto apgrozījums un saņemtie 
ziedojumi

Pašu kapitāla atdeve 1.12% 0.91% 0.33% 0 -63%

Kapitālsabiedrība noslēdza gadu ar peļņu, kas ir par EUR 6'173 
zemāka nekā plānots. Tā kā LNOB darbības nozares dēļ 
(nacionālā pasūtījuma izpilde operas un baleta žanrā - lūdzam 
skatīt Latvijas Nacionālās operas likuma 3. un 13.prim pantu) 
peļņa nav kapitālsabiedrības darbības galvenais mērķis, un tā ir 
salīdzinoši zema, tad pašu kapitāla atdeves rādītājs ir jūtīgs pret 
absolūtos skaitļos nelielām novirzēm

Kopējās likviditātes rādītājs 1.11 0.86 0.98 0.12 14%

LNOB spēja norēķināties par īstermiņa saistībām pārskata gada 
beigās bija pietiekama. Lūdzam ņemt vērā, ka likviditātes 
aprēķina vajadzībām īstermiņa kreditoru vērtībā nav iekļauts 
iepriekšējos pārskata gados veikto ilgtermiņa ieguldījumu 
finansējums, kā arī uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem un 
pabalstiem, kas tiek finansēti no nākamajā periodā piešķirtās 
valsts budžeta dotācijas. Rādītājs pirms korekcijas 2019.gada 
31.decembrī ir 0,56

Saistību attiecība pret pašu kapitālu 5.82 4.35 5.85 1.50 34%

Kopējā aktīvu vērtība ir pieaugusi salīdzinājumā ar plānoto, un 
pašu kapitāla apjoms ir stabils. Lai gan saistības būtiski 
pārsniedz pašu kapitālu, būtiski ņemt vērā, ka lielākais LNOB 
kreditors ir valsts, t.i. ilgtermiņa ieguldījumu finansējums no 
valsts budžeta, kas izmantots atbilstoši līgumiem. Tādēļ 
maksātspējas risks bilances struktūras dēļ saglabājas zems

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā Opera un balets"
2019

Nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi
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Plānotais darbības rezultāts (peļņa) 12 749 10 000 3 827 -6 173 -62%

Kapitālsabiedrība noslēdza gadu ar peļņu, kas ir par EUR 6'173 
zemāka nekā plānots un pret kopējo apgrozījumu veido 
salīdzinoši nelielu apmēru. Samazināumu ietekmējušas nesenās 
izmaiņas LR nodokļu politikā, kas mazināja ieņēmumus no 
piesaistītiem ziedojumiem un reklāmas izvietošanas 
salīdzinājumā ar plānoto. Tāpat būtiski, ka pēc vērienīgajiem 
Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem 2018.gadā ar 
pasaules līmeņa mākslinieku dalību un atbilstošām biļešu cenām, 
pārskata gadā ir samazinājušies biļešu ieņēmumi, kas ietekmēja 
darbības rezultātu. LNOB darbības nozares dēļ (nacionālā 
pasūtījuma izpilde operas un baleta žanrā - lūdzam skatīt 
Latvijas Nacionālās operas likuma 3. un 13.prim pantu) peļņa 
nav kapitālsabiedrības darbības galvenais mērķis. Papildus 
lūdzam skatīt skaidrojumu finanšu mērķim "Pašu kapitāla 
atdeve"

Mākslinieciski tehniskās bāzes pilnveidošana 
(mūzikas instrumentu atjaunošana un 
uzturēšana)

53 575 20 000 32 185 12 185 61%
Veiksmīga darbība finansējuma piesaistē mūzikas instrumentu 
atjaunošanai

Ēkas apsaimniekošanas pilnveidojumi 807 204 50 820 84 413 33 593 66%
Veiksmīga darbība finansējuma piesaistē krēslu atjaunošanai 
Jaunajā zālē

Rādītāji
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)
Plānotais pārskata 

gadā (n)
Fakts pārskata 

gadā (n)
Novirze  no 

plānotā
Novirze  no 
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

neto apgrozījums, EUR 3 865 463 3 850 000 3 694 664 -155336 -4%

peļņa vai zaudējumi, EUR 12 749 10 000 3 827 -6173 -62%
Lūdzam skatīt skaidrojumu finanšu mērķiem "Plānotais darbības 
rezultāts" un "Pašu kapitāla atdeve"

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

944 221 -7 659 620 995 775 8 655 395 -113%
Finanšu analīzes vajadzībām veiktas izmaiņas rādītāja aprēķinā, 
kas rada būtisku novirzi salīdzinājumā ar plānoto. Plānotajā 
rādītājā nav ņemta vērā vasts dotācija

pašu kapitāls, EUR 1 142 509 1 157 704 1 145 686 -12018 -1%

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 1.1% 0.9% 0.3% -0.01 -61%

Kapitālsabiedrība noslēdza gadu ar peļņu, kas ir par EUR 6'173 
zemāka nekā plānots. Tā kā LNOB darbības nozares dēļ 
(nacionālā pasūtījuma izpilde operas un baleta žanrā - lūdzam 
skatīt Latvijas Nacionālās operas likuma 3. un 13.prim pantu) 
peļņa nav kapitālsabiedrības darbības galvenais mērķis, un tā ir 
salīdzinoši zema, tad pašu kapitāla atdeves rādītājs ir jūtīgs pret 
absolūtos skaitļos nelielām novirzēm

kopējais likviditātes rādītājs 1.11 0.86 0.98 0.12 14%

LNOB spēja norēķināties par īstermiņa saistībām pārskata gada 
beigās bija pietiekama. Lūdzam ņemt vērā, ka likviditātes 
aprēķina vajadzībām īstermiņa kreditoru vērtībā nav iekļauts 
iepriekšējos pārskata gados veikto ilgtermiņa ieguldījumu 
finansējums, kā arī uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem un 
pabalstiem, kas tiek finansēti no nākamajā periodā piešķirtās 
valsts budžeta dotācijas. Rādītājs pirms korekcijas 2019.gada 
31.decembrī ir 0,56

saistības pret pašu kapitālu, % 582% 435% 585% 150% 34%

Kopējā aktīvu vērtība ir pieaugusi salīdzinājumā ar plānoto, un 
pašu kapitāla apjoms ir stabils. Lai gan saistības būtiski 
pārsniedz pašu kapitālu, būtiski ņemt vērā, ka lielākais LNOB 
kreditors ir valsts, t.i. ilgtermiņa ieguldījumu finansējums no 
valsts budžeta, kas izmantots atbilstoši līgumiem. Tādēļ 
maksātspējas risks bilances struktūras dēļ saglabājas zems

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 198 542 200 000 432 083 232083 116%
Mainīta likviditātes vadības politika, saīsinot laika periodu no 
biļešu pirkuma līdz naudas ieskaitīšanai LNOB kontos

investīciju plāna izpilde, EUR 750 738 1 575 000 968 218 -606782 -39%

Ieguldījumu apjoms atbilst LNOB finanšu iespējām (lūdzam 
skatīt skaidrojumu finanšu rādītājam EBITDA). Papildu 
finansējuma piesaistes apjoms neatbilst vidēja termiņa stratēģijas 
izstrades brīdī plānotajam

valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 
periodā, EUR

0 0 0 0 0%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši 
saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par 
pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, 
EUR

9 131 246 8 554 120 9 908 911 1354791 16%

Valsts un pašvaldību budžeta finansējums pārsniedz stratēģijas 
izstrādes brīdī plānoto. Stratēģijas periodā tas pieaudzis 
atbilstoši mērķiem, kas LNOB sasniedzami saskaņā ar kultūras 
funkciju deleģējuma un finansējuma līgumiem. Būtisku ietekmi 
pārskatā gadā atstāja vienreizēja valsts budžeta dotācija EUR 
774'360 apmērā saistībā ar iepriekš neparedzētu apstākli - 
Latvijas Nacionālās operas ēkas īpašumtiesību nodošanu no 
Rīgas pašvaldības valstij (lūdzam skatīt Ministru kabineta 
2019.gada 17.decembra rīkojumu Nr.639) 

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši 
saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, 
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 
līdzekļi) kopā, EUR

9 148 255.00 9 460 617 9 219 697 -240920 -3%

valsts budžeta finansējums pamatdarbībai 
un līdzdarbības un finansēšanas līgumu 
saistību izpildei, EUR

8 461 502.00 8 220 979 8 100 969 -120010 -1%

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei (mūzikas 
instrumenti), EUR

33 880 16 000 16 000 0 0% Oboju iegāde

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 10 000 10 000 0 0% Ugunsdzēsības sistēmas projekta izstrāde

Finanšu rādītāji
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Fakts iepriekšējā 
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Plānotais pārskata 
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plānotā
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plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 84 389 0 -84389 -100% Skatuves aprīkojuma iegāde/ atjaunošana pārcelta uz 2020.gadu

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 26 450 26 450 0 0% Baleta grīdas ierīkošana

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 13 500 13 500 0 0% Izrāžu ierakstu sistēmas iegāde

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 82 916 82 916 0 0% Krēslu atjaunošana Jaunajā zālē

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 15 685 15 685 0 0% Titru sistēmas izveide lietošanai mobilajos telefonos

valsts budžeta finansējums 
materiāltehniskās bāzes pilnveidei, EUR

0 6 550 6 550 0 0% Lielās skatuves starppriekškara un sānu aizkulišu  iegāde

valsts budžeta finansējums kultūras 
pasākuma finansēšanai, EUR

22 194 16 000 16 000 0 0% Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas nodrošināšana

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

26 900 123 100 123 100 0 0% Operas "Spēlēju, dancoju!" jauniestudējuma izveide

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

0 3 917 3 917 0 0%
Koncertuzveduma sagatavošana programmai "Latvijas 
skolassoma"

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

302 500 0 0 0 n/a Viesizrāžu nodrošināšana Tallinā un Viļņā

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

250 000 0 0 0 n/a
Latvijas Nacionālās operas simtgades jubilejas koncerta 
nodrošināšana

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

19 500 0 0 0 n/a Baleta "Antonija # Silmači" jauniestudējuma izveide

valsts budžeta finansējums Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāna īstenošanai, 
EUR

4 379 35 621 0 -35621 -100%
Latvijas valsts simtgades operas iestudējuma bērniem 
nodrošināšana pārcelta uz 2020.gadu

valsts budžeta finansējums LNOB ēkā 
veikto kapitālieguldījumu kompensēšanai, 
EUR

0 774 360 774 360 0 0%
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas nami" veikto kapitālieguldījumu 
kompensēšana pirms nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 
3 nodošanas valsts īpašumā.

pašvaldības budžeta finansējums Rīgas 
Operas festivāla organizēšanai, EUR

8 600 9 000 9 000 0 0% Līdzfinansējums Rīgas Operas festivāla izmaksu segšanai

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 
mākslinieku honorāriem, EUR

0 6 000 6 000 0 0%
Baleta viencēlienu "Hamlets/ (Ne)stāsti man pasakas" 
iestudēšana

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 
izglītojošām nodarbībām, EUR

10 300 8 000 7 100 -900 -11%
Baleta nodarbību "Parole: BBB" īstenošana; daļa finansējuma 
pārcelta uz 2020.gadu

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 
kamermūzikas koncertiem, EUR

4 500 5 650 5 650 0 0% Kamermūzikas koncertu īstenošana

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 
operas koncertuzvedumam, EUR

2 000 0 0 0 n/a Operas "Dauka" koncertuzveduma īstenošana

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 
koncertam, EUR

2 000 2 500 2 500 0 n/a Koncertu "Mazulis ausās, mūziku klausās" īstenošana

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas 
daļas izlietojums kopā, EUR

12 749 10 000 3 827 -6173 -62%
2018.gada peļņa izmantota vidēja termiņa darbības stratēģijā 
paredzētiem mērķiem 

LNOB darbības pilnveidošana, EUR 12 749 10 000 3 827 -6173 -62%
2019.gada peļņa tiks izmantota saskaņā ar dalībnieku sapulces 
lēmumu

Sagatavotājs: G.Kursīte Sagatavošanas datums: 2020.05.13

E-pasts: ginta.kursite@opera.lv
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