
Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 9. februāra

noteikumiem Nr.  95

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads:

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

Analizēt metroloģisko pakalpojumu 

piedāvājumu Latvijā
1.00 1.00 1.00 0.00 0%

Nodrošināt mērīšanas līdzekļu verificēšanas, 

testēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu 

pieejamību atbilstoši tautsaimniecības 

vajadzībām

0.00 3.00 3.00 0 0%
Dati nav salīdzināmi ar 2018.gadu, jo 2019.gadam ir mainīti 

mērķi

Nodrošināt augstas precizitātes pakalpojumus 

atbilstoši piemērojamo

standartu prasībām 
0.00 4.00 4.00 0.00 0%

Dati nav salīdzināmi ar 2018.gadu, jo 2019.gadam ir mainīti 

mērķi

Modernizēt un optimizēt esošos mērījumu

procesus.
2.00 2.00 2.00 0.00 0%

Nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību 

etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību 

reproducēšanu

71.00 32.00 61.00 29 91%

Tirgus pieprasījuma rezultātā palielinājies izsniegto tipu 

apstiprinājumu skaits. Sniegto kalibrēšanas pakalpojumu 

skaits ( izsniegti sertifikāti 24 gb.)

Veicināt metroloģijas biroja līdzdalību ar 

metroloģijas nozari saistītās aktivitātēs
9.00 10.00 8.00 -2 -20%

EURAMET starplaboratoriju salīdzināšanas programmas ir 

ilgstošas (parasti 2-3 gadus). Dalībnieku piedalīšanos mērījumu 

sesijās nosaka programmas organizētājs, ņemot vērā dažādus 

kritērijus (loģistika, dalībnieku skaita izmaiņas u.c.).   Biroja 

dalība mērījumu sesijās pārcelta uz 08.2020 un 12.2020

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

2019

Nefinanšu mērķi
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Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

Pilnveidot mērīišanas līdzekļu  tipa 

apstiprināšanas procedūru
- 1.00 1.00 0%

Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

Pašu kapitāla atdeve, ROE (neto 

peļņa/pašu kapitāls %)

-1.17 1.10 -6.04 -7.14 -649%

Plānotais nekustamā īpašuma Klaipēdas iela 92, Liepājā, 

pārdošanas darījums nav noticis 2019.gada ietvaros, tas

ietekmēja kopējos gada finanšu rezultātus.

EBITDA, EUR 

47 728.00 61 802.00 -2 502.00 -64304 -104%

Plānotais nekustamā īpašuma pārdošanas darījums nav

noticis 2019.gada ietvaros, tas ietekmēja kopējos gada

finanšu rezultātus.

..... 0 #DIV/0!

Rādītāji
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

neto apgrozījums, EUR 1 111 325.00 1 075 400.00 1 076 319.00 919 0%

peļņa vai zaudējumi, EUR -11 141.00 10 602.00 -54 056.00 -64658 -610%

Plānotais nekustamā īpašuma pārdošanas darījums nav

noticis 2019.gada ietvaros, tas ietekmēja kopējos gada

finanšu rezultātus.

peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

47 728.00 61 802.00 -2 502.00 -64304 -104%
Plānotais nekustamā īpašuma pārdošanas darījums nav

noticis 2019.gada ietvaros, tas ietekmēja kopējos gada

finanšu rezultātus.

pašu kapitāls, EUR 948 914.00 906 704.00 894 858.00 -11846 -1%

Finanšu rādītāji

Finanšu mērķi
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Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

pašu kapitāla atdeve (ROE), % -1.17% 1.17% -6.04% -     0.07   -617%

Plānotais nekustamā īpašuma pārdošanas darījums nav

noticis 2019.gada ietvaros, tas ietekmēja kopējos gada

finanšu rezultātus.

kopējais likviditātes rādītājs 3.71 3.60 3.33 -0.27 -8%

saistības pret pašu kapitālu, % 0.18 0.20 0.20 0 0%

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 68 613.00 54 000.00 53 170.00 -830 -2%

investīciju plāna izpilde, EUR 77 550.00 27 500.00 27 709.00 209 1%

valsts budžetā iemaksātās dividendes 

pārskata periodā, EUR
0.00 0.00 0.00 0 #DIV/0!

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 

līdzekļi) kopā, EUR

151 300.00 151 300.00 151 300.00 0 0%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtā finansējuma izlietojums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un 

citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

155 061.00 151 300.00 149 650.00 -1650 -1%

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1- 

Valsts deleģētas funkcijas metroloģijas 

jomā, EUR

151 300.00 151 300.00 151 300.00 0 0%

citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa 

darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji
0 #DIV/0!

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās 

peļņas daļas izlietojums kopā, EUR
0.00 0.00 0.00 0 #DIV/0!

Mērķis Nr. 1, EUR 0 #DIV/0!

Mērķis Nr. 2, EUR 0 #DIV/0!

.... 0 #DIV/0!
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Mērķis
Fakts iepriekšējā 

gadā (2018.g.)

Plānotais 

pārskata gadā 

(2019.g.)

Fakts pārskata 

gadā (2019.g.)

Novirze  

no plānotā

Novirze  

no 

plānotā, 

%

Valdes skaidrojums par novirzēm

Sagatavotājs: I. Krastiņa Sagatavošanas datums: 22.05.2020.

Tālrunis: 67362948

E-pasts: ilga.krastina@lnmc.lv
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