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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads:

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Apmeklējumu skaits gadā 111 333 92 573 103 401 10 828 12%

Kopējais izrāžu skaits 367 300 343 43 14%

Jauniestudējumu skaits gadā 7 6 7 1 17%

Apmeklētība teātra telpās (skatītāju kopskaits 

uz kopējo vietu skaitu %)
72.92 70.00 77.10 7 10%

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Biļešu realizācija 1 174 753.00 1 312 082.00 1 431 667.00 119585 9%

Pārējie pašu ieņēmumi 226 778.00 98 133.00 139 806.00 41673 42%

Rādītāji
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

neto apgrozījums, EUR 1 401 531.00 1 410 215.00 1 571 015.00 160800 11%

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

VSIA "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"

2017

Nefinanšu mērķi

Finanšu rādītāji

Finanšu mērķi



Rādītāji
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

peļņa vai zaudējumi, EUR -98 460.00 21 200.00 61 289.00 40089 189%

peļņa pirms nodokļu maksājumiem un 

nodokļiem (EBIT), EUR
-118 309.00 23 800.00 63 902.00 40102 168%

peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

-64 940.00 -28 526.00 122 680.00 151 206.00 -530%

bilances kopsumma, EUR 945 070.00 981 103.00 875 539.00 -105564 -11%

pašu kapitāls, EUR 191 516.00 163 644.00 203 733.00 40089 24%

pašu kapitāla atdēvē (ROE), % -51.41% 12.95% 30.08% #REF! #REF!

aktīvu atdēvē (ROA), % -10.42% 2.16% 7.00% 4.84% 5%

kopējais likviditātes rādītājs 0.38 0.40 0.41 0.01 2%

saistības pret pašu kapitālu, % 393.47 23.46 30.32 6.86 29%

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR -1 179 303.00 -1 180 000.00 -1 203 129.00 -23129 2%

ieguldījumi investīcijās, EUR 0 #DIV/0!

valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 

gadā, EUR
0 #DIV/0!

vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja 

veiktās VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, 

EUR

9 180.00 9 180.00 9 502.00 322 4%

neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR 8 984.00 8 984.00 9 029.00 45 1%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 

līdzekļi) kopā, EUR

1 132 702.00 1 185 586.00 1 185 586.00 0 0%

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, 

EUR
1 132 702.00 1 185 586.00 1 185 586.00 0 0%

Valdes lakonisks vērtējums par kapitālsabiedrības noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi: Kopumā fianšu mēŗķu lielāka daļa ir tūvu ieplānotājām vai pārsniedz ieplānoto 

rezultātu, kas labvelīgi attiecas uz uzņēmuma darbību. 



Rādītāji
Fakts iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā (n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Sagatavotājs: D. Maksimova

Tālrunis: 67210418

E-pasts: diana.maksimova@trd.lv



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

Valdes skaidrojums par novirzēm

Apmeklējumu skaita palielinājums ir saistīts ar izrāžu skaita 

palielinājumu un jaunistudējumu aktualitāti.

Kopējais izrāžu skaits tika palielināts, lai palielinātu apmeklētāju 

skaitu un saņemtu papildus peļņu. 

Jauniestudējumu skaits palielinājies, jo teātrim radās iespēja 

iestudēt izrādi ar relatīvi nelielām izmaksām, bet labu 

apmeklētību un finansiālo atdevi

Valdes skaidrojums par novirzēm

Plānota rezultāta palielinājums ir saistīts ar papildus telpu nomas 

ieņēmumiem, kuri netika ieplānoti.

Valdes skaidrojums par novirzēm
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Valdes skaidrojums par novirzēm

Rezultāta pārsniegšana ir saistīta ar teātra apmeklētības 

palielināšanu, jauniestudējumu aktualitāti, intensīvo izrāžu 

grafiku un izrāžu skaita palielināšanu ārvalstīs. 

Rādītāja palielināšana ir cieši saistīta ar peļņas palielināšanu.

Rādītāja palielināšana ir cieši saistīta ar peļņas palielināšanu.

Rādītāja palielināšana ir cieši saistīta ar peļņas palielināšanu.

Valdes lakonisks vērtējums par kapitālsabiedrības noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi: Kopumā fianšu mēŗķu lielāka daļa ir tūvu ieplānotājām vai pārsniedz ieplānoto 

rezultātu, kas labvelīgi attiecas uz uzņēmuma darbību. 



Valdes skaidrojums par novirzēm

Sagatavošanas datums: 15.05.2018.


