AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA PADOMES ZIŅOJUMS
PAR 2020. GADU
2021. gada 15. jūlijā
2020. gads AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA grupai (turpmāk tekstā – Uzņēmums)
bija izaicinājumu pilns. Par spīti Covid-19 ietekmei Uzņēmums 2020. gadā veiksmīgi spēja
pildīt tiesiskās aizsardzības procesa plānu. 2020. gada pirmais ceturksnis bija ļoti veiksmīgs
peļņas ziņā. Neilgi pēc globālās pandēmijas sākuma tirgus mainījās, un arī Uzņēmums juta tā
ietekmi – samazinājās Uzņēmuma pārdošanas apjomi. Šī iemesla dēļ Uzņēmums bija spiests
samazināt ražošanas jaudu un pazemināt cenas. Beidzoties 2020. gada trešajam ceturksnim,
tirgus stabilizējās un pakāpeniski atguvās, un Uzņēmums spēja atgriezties pie normālas
jaudas.
2020. gada laikā Uzņēmums ar saviem finansētājiem sekmīgi vienojās par
parādsaistību pārstrukturēšanu. Projektu pabeidza 2021. gada pirmajā ceturksnī.
2020. gadā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (“Uzņēmuma”) Padomē darbojās šādi
uzņēmējdarbības speciālisti ar ievērojamu pieredzi starptautiskajā uzņēmējdarbībā: Heincs
Jirgens Preiss-Daimlers (Heinz-Jürgen Preiss-Daimler) (līdz 04.02.2020.), Pēteris Teiss
Klaubergs (Peter Theis Klauberg), Štefans Aleksandrs Preiss-Daimlers (Stefan Alexander
Preiss-Daimler), Ainārs Ozols un Andris Oskars Brutāns. 2020. gadā notika sešas Padomes
sēdes.
Galvenie Padomes sēžu laikā 2020. gadā izskatītie jautājumi citu starpā bija:
- lēmums par P-D Valmiera Glass USA Corp. aktīvu pārdošanu;
- tiesiskās aizsardzības process (TAP);
- P-D Valmiera Glass USA Corp. maksātnespējas process (11. nodaļa);
- sarunas ar Latvijas finanšu institūcijām.
2020. gada sēdēs Padome izskatīja Valdes sagatavotos ceturkšņa pārskatus par
Uzņēmuma un tā meitasuzņēmumu darbību, izskatīja un apstiprināja 2019. gada finanšu
pārskatu. Padome deva norādījumus un izteica priekšlikumus Valdei Uzņēmuma darbības
uzlabošanai.
Pārskata perioda laikā Padome regulāri saņēma ziņojumus no Valdes par Uzņēmuma
darbību, tā ekonomisko un finanšu stāvokli. Padome pārraudzīja Valdes darbību visos
galvenajos virzienos, pārliecinājās, vai Uzņēmums darbojas atbilstoši likumu prasībām,
Uzņēmuma Statūtiem, Akcionāru kopsapulces lēmumiem, kā arī korporatīvās pārvaldības un
ilgtspējas nefinanšu ziņojumu sniegšanas principiem. Padome arī pārbaudīja un apstiprināja
tai iesniegto Uzņēmuma budžetu.
Padome pieņēma Valdes un Revīzijas komitejas ieteikumus par Uzņēmuma revidentu
iecelšanu 2020. gada finanšu pārskatu revīzijai. Uzņēmuma 2019. gada pārskatu revidēja
starptautiskais revīzijas uzņēmums AS KPMG Baltics. Padome apstiprināja atsevišķos un
konsolidētos finanšu pārskatus (visas ziņas un vērtējumi aprakstīti finanšu pārskatos).
Par spīti visām gada laikā sastaptajām grūtībām Padome pateicas darbiniekiem un
Valdei par viņu veikumu 2020. gadā un vēl veiksmi un izaugsmi nākotnē.

