
 

 
 

HansaMatrix AS, Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvia 
Phone: +371 6504 9088, Fax: +371 6504 9087, www.hansamatrix.com 

Reģ.Nr. 40003454390, PVN (VAT) reģ.Nr. LV40003454390 

 

 

Rīgā, 

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 

 

AS “HansaMatrix” 

Reģistrācijas Nr. 40003454390 

Kārtējai akcionāru sapulcei 

 

Padomes ziņojums 

 

AS HansaMatrix (tālāk "Sabiedrība”) piedzīvoja izaicinošu 2020. gadu, tāpat kā visi 

uzņēmumi kas cīnijās ar Covid-19 pandēmijas iespaidu uz ražošanu, piegādi un notieta tirgus. 

Ņemot vērā ekonomikas pret-vējus, Padome ir apmierināta ar Sabiedrības spēju noturēt lielāko 

daļu no apgrozījuma šādos apstākļos un palielināt EBITDA līmeni.  

 

Pandēmijas pirmajos mēnešos tirgos valdīja apjukums un daudziem klientiem reakcija 

bija apturēt ražošanu, nogaidot lielāku tirgus skaidrību. Rezultātā Sabiedrībai redzams 

apgrozījuma kritums pa 8% iepretīm 2019. gadam. Tomēr, gada otrā pusē liela daļa no 

klientiem atsāka darbību, pasūtījumu daudzums no ārpus ES palielinājās un lielie klienti tika 

noturēti, par spīti augošam elektronikas komponentu piegādes traucējumiem. Īpaši svarīgs bija 

Sabiedrības vadības darbs ieviešot papildus darba drošības pasākumus lai masveida Covid-19 

saslimšanas iespēja būtu minimāla un ražošanas process lielā mērā būtu pasargāts no 

pandēmijas riskiem. 

 

2020. gadā turpinājās darbs pie jaunu investoru piesaistes AS HansaMatrix, kā arī 

asociētajos uzņēmumos SIA Lightspace Technologies, kas attīsta 3D attēlu displeju  

tehnoloģiju, t.sk. VR/AR jomās. LightSpace Technologies izdevās piesaistīt 2.25M Eiro 

Eiropas Savienības grantu tehnoloģijas attīstībai, kā arī kvalificēties 1.7M Eiro EIC 

finansējumam. 

 

Ņemot vērā apgrozījuma kritumu, Sabiedrība pēc iespējas atlika investīcijas un 

samazināja izmaksas lai noturētu rentabilitāti. R&D, izplatīšanas un vispārējās administratīvās 

izmaksas izdevās samazināt, nodrošinot tikai 2% samazinājumu EBITDA līmenī, tam krītot no 

15% līdz 13%. Tomēr, Sabiedrība cieta kopējo neto zaudējumu 2% apmērā 2020. gadā.  

 

 2020. gada nogalē Sabiedrībai pievienojās bijušais Schneider Electric ražošanas vadītājs 

Jānis Sams kā valdes loceklis un COO. Jāņa Sama ātrais darbs pie Covid-19 seku mazināšanas 

un ražošanas efektivitātes uzlabošanas un plāns uzņēmuma attīstībai noveda pie Padomes 

lēmuma 2020. gada maijā viņu virzīt kā jauno uzņēmuma CEO. Padome priecājās par Ilmāra 

Osmaņa vēlmi nodoties pilnā mērā LightSpace Tecnologies uzņēmuma attīstībai, nododot 

Hansamatrix vadību drošās rokās. 

 

Padome ir apmierināta ar auditoru sagatavoto Gada pārskatu saskaņā ar 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un nesaskata nekādus nepieciešamus 

labojumus tajā. Padome pieņem zināšanai auditoru pieminētos riska faktorus un turpinās 

pievērst uzmanību Sabiedrības investīciju patiesajām vērtībām, aizdevumu atgūstamībai, 

akcionāra aizdevuma atmaksai un likviditātes rādītājiem. 

http://www.hansamatrix.com/
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Ar cieņu, 

Andris Bērziņš 

Padomes priekšsēdētājs 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS 
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