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Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"
Pārskata gads: 2020
Nefinanšu mērķi
Mērķis

Plānotais
Fakts iepriekšējā
Fakts pārskata Novirze no Novirze no plānotā,
pārskata gadā
gadā (2019.g.)
gadā (2020.g.)
plānotā
%
(2020.g.)

Valdes skaidrojums par novirzēm

1.Sniegt augstas precizitātes metroloģiskos
pakalpojumus atbilstoši sabiedrības interesēm,
tādējādi stiprinot tautsaimniecības nozaru
konkurētspēju

1.1.Piedalīties vismaz 3 starplaboratoriju
salīdzonošo mērījumu programmās, kuras
akreditētas vai deklarējušas darbību atbilstoši
standarta 17043 prasībām
1.2.Nodrošināt laboratoriju vides nosacījumus
un aprīkojumu atbilstoši labas prakses
kalibrēšanas vadlīnijām un nacionālo
mērvienību uzturēšanas nosacījumiem, ieviešot
inovatīvas bezvadu klimatisko parametru
kontroles sistēmu
1.3. Iegādāties vismaz 2 augstas precizitātes
tehnoloģiskās iekārtas ticamu, starptautiski
metroloģiski izsekojamu kalibrēšanas procesu
nodrošināšanai.
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Novirze veidojusies, jo tika saņemts izdevīgs piedāvājums
no Čehijas metroloģijas institūcijas par iespēju papildus
piedalīties vēl vienā starplaboratoriju salīdzinošo
mērījumu programmā.
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Apzinātas un izvērtētas iespējas sadarbībā ar LatMB, kā
rezultātā nolemts iegādāties garuma mēru pārbaudes
iekārtu, kas būtu izmantojama gan etalonu uzturēšanā, gan
arī augstas precizitātes
mērījumiem. Izsludināts
iepirkums, taču piedāvājumā norādīto neprecīzo datu dēļ
tas tika pārtraukts. Uzskatam, ka mērķis sasniegts daļēji.
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Pieprasījums pēc tipa apstiprinājumiem bija augstāks nekā
plānots 2020.gadā, tādēļ arī nepieciešamo ekspertu skaits
palielinājās.
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2.3. Sniegt profesionālu zināšanu ieguldījumu
tehnisko komiteju darbībā
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2.4.Nodrošināt prakses vietas studentiem
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3.1 Uzlabot un modernizēt esošos mērījumu
procesus ģeometrisko pakalpojumu jomā
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3.2. Iegādāties inovatīvu tehnoloģiju iekārtas
augstas precizitātes mērījumu nodrošināšanai
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1.4.
Uzlabot ar nacionālo mērvienību
etalonu veiktos mērījumu pārneses procesus,
iespēju robežās veicot tehnoloģisko iekārtu
uzlabojumus.

2. Stiprināt nacionālās metroloģijas sistēmas
kapacitāti, sniedzot atbalstu nozares politikas
īstenošanā

2.1.Sniegt atbalstu cilvēkresursu
nodrošināšanai vismaz vienā mērīšanas
līdzekļu nacionālā tipa novērtēšanas
procesā
2.2Piedalīties nozares saistošo normatīvo
aktu izstrādē

3. Kļūt par vadošo laboratoriju starp trīs
Baltijas valstīm ģeometrisko un optisko
mērījumu jomā, sniedzot augstas precizitātes
mērījumus
standartu prasībām

3.3.. Apmācīt darbiniekus darbam ar
inovatīvām iekārtām
4.Digitalizēt visus informācijas, datu aprites
un uzskaites sistēmu procesus uzņēmumā,
integrējot tajā digitālu mērījumu dokumentu
vadības sistēmu

Ņemot vērā COVID-19 ārkārtas situāciju nebija
pieprasījuma klātienē nodrošināt prakšu vietas. Tiek
plānots 2021.gadā.

4.1. Ieviesta un uzturēta dokumentu vadības
sistēma uzņēmumā
4.2.Ieviesta resursu vadības un grāmatvedības
uzskaites programma
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5. Izpētīt zinātnes attīstības un pētniecības
virzienus metroloģijas jomā
5.1.Izstrādāts pētniecības un attīstības nodaļas
darbības modelis
5.2. Noteikta esošās infrastruktūras atbilstība
laboratoriju izveidei

5.3. Noteikts NĪ apsaimniekošanas optimālais
modelis
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Rezultatīvais rādītājs sasniegts daļēji, jo COVID-19
ietekmē ir apgrūtināti veikt apmācības darbiniekiem ar
jauno programmu. Bet programma tiek uzturēta. Tādēļ
uzskatam, ka uzdevums veikts daļēji.

Ir veikta izpēte par esošā NĪ apsainiekošanas izmaksām,
lietderību, bet ņemot vērā ārkārtas situāciju Latvijā nav
bijis iespējas veikt izpēti par iespējamo jaunu telpu
izveidošanu laboratorijas vajadzībām.

Metroloģijas birojs (LATMB)
5. Nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību
etalonu bāzes uzturēšanu un mērvienību
reproducēšanu
5.1. Veikt Latvijas Nacionālo etalonu un
References etalonu kalibrēšanu un saistīto
references etalonu kalibrēšanu
5.2.Sniegt kalibrēšanas pakalpojumus,
izmantojot Nacionālo fizikālo lielumu
mērvienību etalonu bāzi
5.3.Apstiprināto mērīšanas līdzekļu tipu
skaits
5.4.Veikt nacionālo etalonu saraksta
pārskatīšanu
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6.Veicināt metroloģijas biroja līdzdalību
ar metroloģijas nozari saistītās aktivitātēs
6.1.Piedalīties Latvijas valsts normatīvo
aktu un standartu izstrādes procesā

Gadu no gada izsniegto kalibrēšanas sertifikātu skaits
būtiski variē. Tas saistīts ar pastāvīgo klientu
mērinstrumentu kalibrēšanas periodiskumu.
Tirgus pieprasījuma rezultātā palielinājies izsniegto tipa
apstiprinājuma sertifikātu skaits.

6.2.Piedalīties pieredzes apmaiņā ar mērķi
paust vienotu viedokli Starptautiskajās
metroloģijas organizācijās un uzlabotu
valsts metroloģijas sistēmu
6.3.Piedalīties starplaboratoriju
salīdzinošajās programmās
6.4.Nodrošināt labāko mērīšanas spēju
reģistrāciju KCDB datu bāzē
6.5.Veikt iekšējās apmācības metroloģijas
jomā.

6.6.Sniegt ārējās apmācības uzņēmējiem

Ņemot vērā, ka 2020. gadā visas sanāksmes notika
attālināti, tad LATMB darbiniekiem bija iespēja
piedalīties vairumā starptautisko metroloģijas organizāciju
organizētajās ikgadējās sanāksmēs.
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Ārējās apmācības klātienē netika organizētas COVID-19
pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ. Attālināti
organizētas apmācības klientus neinteresēja.
Noslēgti sadarbības līgumi ar RTU un LU Astronomijas
institūtu. Saņemtas atbalsta vēstules no ieinteresētajām
pusēm (EM, LATAK, LAĶIFA, MASOC un RTU
MTAF) sadarbībai EMN ietvaros.
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7.Pilnveidot mērīišanas līdzekļu tipa
apstiprināšanas procedūru
7.1.Veikt nacionālā tipa sertifikāta formas
saturošās informācijas pārskatīšanu
7.2.Izstrādāt tipa apstiprināšanas
procedūras informatīvo materiālu
7.3.Veikt apstiprināto nacionālo tipu
reģistra aktualizāciju
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Ņemot vērā pieteikumu iesniedzēju lūgumus veikt
mērīšanas līdzekļu tipa novērtēšanu vairākās mērījumu
jomās, piesaistīti 3 tehniskie eksperti, tostarp mērmaiņu
un elektroenerģijas skaitītāju, radaru un alkometru tipa
novērtēšanas jomās.

Finanšu mērķi
Mērķis

Plānotais
Fakts iepriekšējā
Fakts pārskata Novirze no Novirze no plānotā,
pārskata gadā
gadā (2019.g.)
gadā (2020.g.)
plānotā
%
(2020.g.)

Valdes skaidrojums par novirzēm

Pašu kapitāla atdeve, ROE (neto
peļņa/pašu kapitāls %)

-6.04

-2.20

0.09

2.29

-104%

-2 502.00

27 973.00

51 721.00

23 748.00

85%

-54 056.00

-19 000.00

843.00

19843

-104%

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Normalizētā peļņa vai zaudējumi, EUR

Veicot stratēģijas plānošanu, nebija iespējams paredzēt
tirgus pieprasījumu pēc autotransporta līdzekļu ātruma
kontroles mērierīču vereficēšanu.
Veicot stratēģijas plānošanu, nebija iespējams paredzēt
tirgus pieprasījumu pēc autotransporta līdzekļu ātruma
kontroles mērierīču vereficēšanu.

Neto apgrozījums no jaunajiem
pakalpojumiem

LNMC izdevās iegūt tiesības apkalpot autotransporta
līdzekļu ātruma kontroles mērierīču (radarus), kā rezultātā
būtiski palielinājās ieņēmumi. Stratēģiskās plānošanas
periodā konkursa rezultāti vēl nebija zināmi, līdz ar to
ieņēmumu palielinājums netika plānots.

EBITDA, EUR

41 954.00

42 000.00

92 487.00

50 487.00

120%

Finanšu rādītāji
Rādītāji

neto apgrozījums, EUR

Plānotais
Fakts iepriekšējā
Fakts pārskata Novirze no Novirze no plānotā,
pārskata gadā
gadā (2019.g.)
gadā (2020.g.)
plānotā
%
(2020.g.)

Valdes skaidrojums par novirzēm

1 076 319.00

1 139 967.00

1 295 392.00

155425

14%

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

peļņa vai zaudējumi, EUR

-54 056.00

-19 000.00

843.00

19 843.00

-104%

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

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

-2 502.00

27 973.00

51 721.00

23748

85%

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

894 858.00

875 858.00

895 701.00

19843

2%

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

-6.04

-2.20

0.09

2.29

-104%

pašu kapitāls, EUR

pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Pārskata gada peļņu pozitīvi ietekmēja neto apgrozījuma
pieaugums no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

kopējais likviditātes rādītājs

3.30

3.30

2.89

-0.41

-12%

saistības pret pašu kapitālu, %

0.20

0.20

0.26

0.06

30%

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR

53 170.00

54 000.00

42 805.00

-11 195.00

-21%

investīciju plāna izpilde, EUR

27 709.00

56 700.00

36 244.00

-20456

-36%
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0.00

0

151 300.00

151 300.00

151 300.00

0

0%

149 650.00

150 840.00

151 954.00

1114

1%

151 300.00

151 300.00

151 954.00
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0%
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0.00

0.00

0.00
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valsts budžetā iemaksātās dividendes
pārskata periodā, EUR
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu
līdzekļi) kopā, EUR
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai
netieši saņemtā finansējuma izlietojums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un
citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1Valsts deleģētas funkcijas metroloģijas
jomā, EUR
citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģijā minētie finanšu rādītāji
Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās
peļņas daļas izlietojums kopā, EUR
Mērķis Nr. 1, EUR
Mērķis Nr. 2, EUR
....
Sagatavotājs: G.Unda
Tālrunis: 26696413
E-pasts: ginta.unda@lnmc.lv

Novirzi ietekmēja uzkrāto īstermiņa saitību pieaugums
darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem pārskata gada
beigās.
Novirzi ietekmēja uzkrāto īstermiņa saitību pieaugums
darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem pārskata gada
beigās.
Novirzi ietekmēja uzkrāto īstermiņa saitību pieaugums
darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem pārskata gada
beigās.
Investīcijas plāns izpildīts daļēji,jo nebija iespējams
iegādāties pilnā apmērā plānotās tehnoloģiskās iekārtas,
skatīt punktu 1.4.
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Sagatavošanas datums: 28.04.2021.

