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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums

Valsts SIA "Rīgas cirks"

Sabiedrības juridiskais statuss

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr., vieta un datums

LV40003027789, Rīga, 21.12.1991

Juridiskā adrese

Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050

Darbības veids

NACE2 9001, Mākslinieciskā darbība

Izpildinstitūcija

Valdes locekle Ināra Polmane no 28.04.2017 līdz 27.11.2020
Valdes locekle Liene Pērkone no 06.03.2019

Pārskata gads

No 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Iepriekšējais pārskata gads

No 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Grāmatvede

Olga Grīnvalde
SIA OG metode

Revidents

Zvērināts revidents
Pauls Bite
LZRA sertifikāts Nr. 216
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
SIA PB Audit
Komercsabiedrības licence Nr.190

Vidējais darbinieku skaits

26
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VADĪBAS ZIŅOJUMS

Kapitālsabiedrības darbība un attīstība pārskata gadā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas cirks (turpmāk - RC) 2020. gadā ir īstenojis māksliniecisko
un saimniecisko darbību, veicot tam deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus atbilstoši līgumiem, kas noslēgti
ar LR Kultūras ministriju par kultūras funkciju nodrošināšanu cirka mākslas jomā. 2020. gadā RC turpināja
īstenot 2018.-2021. gada vidēja termiņa darbības stratēģiju.
Mākslinieciskā darbība
IZRĀDES
2020. gadā RC kopumā ir piedalījies 12 izrāžu veidošanā vai izrādīšanā, kopumā izrādot tās 97 reizes.
Lielākoties izrāžu norises vieta ir bijusi Rīgas cirka vēsturiskā ēka.
Nosaukums

Mākslinieks
(izcelsmes
valsts)

Norises vieta

Mērķauditorija

Izrāžu
skaits

Piti peta hoffen show

LPM
(Francija)

Dailes teātra Mazā zāle

Ģimenes izrāde

2

Darbizrāde (work-in-progress)
“Macro”

FAUNA
(Lielbritānija)

Rīgas cirks (Merķeļa 4)

Ģimenes izrāde

1

Babel, Glöm

KAAOS
KAAMOS
(Zviedrija)

Rīgas cirks (Merķeļa 4)

No 5 gadu
vecuma

3

Kopproducēta IZRĀDEEKSKURSIJA "Brīnuma
skartie"

KVADRIFRONS
(Latvija)

Rīgas cirks (Merķeļa 4)

no 14 gadu
vecuma

53

Pašu producēta izrāde
X=CIRKS

RĪGAS CIRKS

Rīgas cirks (Merķeļa 4)

6–15 gadu
vecumam

7

KVADRIFRONS

līdz jūnijam – Rīgas cirks
(Merķeļa 4),
no septembra – Rīgas
cirks (Zeļļu 25)

dažādi

31

Kopproducētas teātra izrādes
“Perturbons”,
“LV vs RU”, “Fake News!”,
“Nekas jauns”, “Himna”,
“Trīs stāsti”, “Ciešamā kārta”

RĪGAS CIRKA SKOLA
2020.gadā Rīgas cirka skola īstenoja nodarbības periodā no janvāra līdz maijam un no septembra līdz
decembrim. Gada sākumā nodarbības notika klātienē, taču no marta vidus valstī izsludināto ierobežojumu
dēļ nodarbības tika turpinātas attālinātā režīmā, piedāvājot audzēkņiem paņemt uz mājām treniņiem
nepieciešamo inventāru. Vasarā tika rīkotas arī āra nodarbības.
Papildus pamatgrupām Rīgas cirka skolā notiek arī specializācijas nodarbības:
-

žonglēšana, līdzsvars, maģija, skatuves māksla, dejas un skatuves improvizācija, akrobātika;
kopš 2020. gada februāra tika pievienota jauna nodarbība – pāru akrobātika.

Rudens semestrī tika izstrādāta jauna cirka mākslas izglītības programma 3 līmeņos, ar grupu sadalījumu
treniņgrupās pēc vecuma (ar 2 vai vairāk nodarbību apmeklējumu nedēļā) un hobijgrupās ar jaukta vecuma
audzēkņiem (ar 1 nodarbību nedēļā). Nodarbību piedāvājums pieaugušajiem un ģimenēm gada otrajā pusē
tika papildināts ar žonglēšanas, stiepšanās, roku stājas un gaisa akrobātikas nodarbībām.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Nodarbību
skaits

Nodarbību veids

Apmeklējumu skaits

Nodarbības bērniem

Klātienē: 200
Attālināti: 196

Klātienē: 1945
Attālināti: 997

Pieaugušajiem un jauniešiem vecumā no 14 – 18 gadiem

Klātienē: 46
Attālināti: 23

Klātienē: 361
Attālināti: 114

Roku stājas nodarbību cikls jūlijā

Klātienē: 8

Klātienē: 80

Ģimenēm, tsk. bērniem no 3 gadu vecuma

Klātienē: 2

Klātienē: 21

Izbraukumi publiskos pasākumos

Klātienē: 4

Klātienē: 2600

KOPĀ

Klātienē: 260
Attālināti: 219

Klātienē: 4937
Attālināti: 1111

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
2020. gada laikā RC ir piedalījies un realizējis 9 starptautiskus projektus, kā arī bijis aktīvs dalībnieks 5
starptautiskos cirka tīklos (BNCN, Circostrada, Labklājības rezidenču tīkls, circusnext platforma, FEDEC),
tādējādi veicinot savu starptautisko atpazīstamību un nostiprinot savas pozīcijas starptautiskajā vidē kā
uzticamam sadarbības partnerim.
MEISTARKLASES
Lai ieguldītu cirka un radniecīgu skatuves mākslas žanru attīstībā, RC organizē regulāras kvalifikācijas
meistarklases profesionāļiem. 2020. gada laikā RC organizēja 5 meistarklases, piesaistot ārvalstu jomas
profesionāļus. Meistarklases tika organizētas par tādām tēmām, kā “Žonglēšanas dinamika un hiphops”,
“Iekares sistēmu specifika cirkā”, “Kā uzlabot digitālo vidi cirka mācību procesā”, “Story-telling jeb stāstu
stāstīšanas metode akrobātikas mācīšanā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”, kā arī “Radoša
pieeja gaisa akrobātikas un objektu manipulācijas apmācībai attālināti”.
SARUNAS PAR CIRKU
Lai veicinātu auditorijas izpratni par cirka mākslu un tās attīstības procesu, RC 2017. gadā uzsāka ciklu
"Sarunas par cirku", kas ir notikumu cikls diskusiju veidā, kurā piedalās eksperti un sabiedrība. Tā kā šis
notikumu cikls ir bijis ļoti veiksmīgs, tad arī 2020. gada laikā tas tika turpināts, kopumā organizējot 14
pasākumus gan runājot par dažādām cirka nozares aktualitātēm, gan informējot sabiedrību par
rekonstrukcijas projektu un citām tēmām. Visas sarunas tiek translētas arī RC Facebook kontā tiešraidē, kā
arī tiek tulkotas latviešu/angļu valodā.
Būtiski apstākļi, kas ietekmējuši RC darbību
COVID-19
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, kuru rezultātā tika ierobežota publisku pasākumu norise, RC nācās
atcelt vairākas plānotas izrādes, pasākumus un mākslas rezidences, kā arī veikt izmaiņas personāla sastāvā.
Ierobežojumi ievērojami ietekmēja arī Rīgas cirka skolas darbību, jo ierobežojumu dēļ klātienes nodarbības
lielākoties nebija iespējamas. Tā pat būtiski tika ietekmēti plānotie ienākumi no telpu nomas un cirka skolas
izbraukumiem, kas attiecīgi ir negatīvi ietekmējis pašu gūto ienākumu apjomu.
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IZMAIŅAS STATŪTOS UN VALDES LOCEKĻU MAIŅA
2019. gada 21. februārī stājās spēkā jaunie kapitālsabiedrības statūti, paredzot, ka valdes sastāvā turpmāk
būs divi valdes locekļi. 2019. gada 5.martā LR Kultūras ministrija pilnvaroja Lieni Pērkoni veikt
kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus. Šajā laikā valdes locekle Ināra Polmane devās ilgstošā
prombūtnē, kuras laikā valdes loceklei Lienei Pērkonei tika piešķirta prokūra ar tiesībām atsevišķi pārstāvēt
kapitālsabiedrību. Līdz ar Ināras Polmanes lēmumu pārtraukt kapitālsabiedrības valdes locekles
pienākumus, kapitālsabiedrības daļu turētājs 2020. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu grozīt
kapitālsabiedrības statūtus. 2020. gada 10. decembrī stājās spēkā jaunie kapitālsabiedrības statūti, turpmāk
valdes sastāvā paredzot vienu valdes locekli, šos pienākumus uzticot Lienei Pērkonei.
CIRKA SKOLAS PĀRSTRUKTURIZĒŠANA
2020. gada augustā Rīgas cirka skola ieguva Rīgas domes interešu izglītības licenci un izstrādāja jaunu 3
līmeņu pakāpenisku cirka izglītības programmu. 2020. gada septembrī Rīgas cirka skola pārcēla savu
darbību uz pagaidu telpām Zeļļu ielā 25, kas tika aprīkotas ar gaisa akrobātikai nepieciešamo inventāru,
tādējādi paplašinot piedāvājamo nodarbību klāstu. Papildus tika atvērta plaša nodarbību programma arī
pieaugušajiem.
Līdz interešu izglītības klātienes nodarbību aizliegumam Rīgas cirka skolai jaunajā semestrī bija izdevies
palielināt bērnu skaitu par 30% un pieaugušo audzēkņu skaitu par 460% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Pēc klātienes nodarbību aizlieguma nodarbības tika turpinātas digitālajā vidē. Lielāko daļu grupas ir
izdevies saglabāt, bet audzēkņu skaits ir būtiski samazinājies.
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTS
Energoefektivitātes projekta ietvaros 2020. gadā tika turpināts darbs pie būvprojekta un 2020. gada 8. jūlijā
tika saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegta būvatļauja projekta realizēšanai. Tā pat 2020. gada laikā
tika rīkots iepirkums būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai un izsludināts iepirkums “Rīgas cirka
vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve”.
BNCN TĪKLA VADĪBA
2020. gadā RC sadarbībā ar organizāciju Circus Syd Zviedrijā uzņēmās Baltic Nordic Circus Network
(BNCN) tīkla vadību uz turpmākajiem trīs gadiem. BNCN ir Ziemeļeiropas cirka organizāciju sadarbības
tīkls, kurā šobrīd ir 19 cirka mākslas organizācijas no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Tīkla mērķis ir
stiprināt reģiona sadarbību cirka jomā, rīkot aktivitātes, kas stiprinātu laikmetīgā cirka mākslas
atpazīstamību Ziemeļeiropā, kā arī veicinātu dažādus sadarbības projektus starp dalībvalstīm un
iesaistītajām organizācijām. Uzņemoties tīkla vadību, RC arvien vairāk iesaistās starptautiskās sadarbības
projektos un palielina savas iespējas pretendēt uz starptautisko fondu finansējumu, tādējādi ne tikai
paplašinot savu darbības lauku un iegūstot vērtīgu pieredzi, bet arī palielinot savu kapacitāti.
Darbības analīze
2020. gadā RC repertuārā tika iekļautas 4 cirka izrādes, ar kopējo izrāžu skaitu 13 reizes, kā arī izrādeekskursija “Brīnuma skartie”, kas tika izrādīta 53 reizes. Pašu producētā izrāde “X=cirks”, kas ir iekļauta
Latvijas skolas somas projektā, tika izrādīta 7 reizes.
2020. gadā plānotais repertuārā iekļauto cirka izrāžu skaits sarucis valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ,
līdz ar to arī ievērojami sarucis apmeklētāju skaits, jo valstī pastāvošo ierobežojumu dēļ tika samazināts arī
apmeklētāju skaits katrā izrādē.
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Cirka izrāžu skaits
2016 - 2020

Apmeklējumu skaits
2016 - 2020
9384
6166

53
6

7

9

3229

5

2251

616
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Vidējā biļetes cena 2020. gadā ir nedaudz samazinājusies. Gada laikā nodrošinātas biļetes par pazeminātām
cenām 24% no apmeklētājiem (studenti, pensionāri, ģimenes u.c.), savukārt labdarības mērķiem izplatītās
biļetes bija 4,4% apmeklētāju (pārsvarā bērniem un jauniešiem no dienas centriem).

Biļetes cena 2016 - 2020, EUR
14.1

13.49

12.99

12.95

2019

2020

16.72
2016

2017

2018

FINANSIĀLĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
Sakarā ar nepieciešamību pārvietot RC administratīvo, kā arī cirka skolas darbību uz citām telpām, kā arī,
lai RC būtu iespējams nokārtot savas saistības un varētu nodrošināt savu darbību nākotnē, tika piesaistītas
papildus mērķdotācijas. Kopējais valsts budžeta finansējums 2020. gadā sastāda 422 847 euro, tai skaitā:
349 466 euro

Līdzdalības līguma noteikto deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un darbinieku algu
palielināšanai

12 150

Materiāltehniskajam nodrošinājumam Rīgas cirka skolas pagaidu telpu pielāgošanai

35 000

Saistību segšanai ar nomnieku

26 231

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai

Ar finansējumu, kas paredzēts materiāltehniskajam nodrošinājumam, tika segtas izmaksas jauno Rīgas
cirka skolas telpu pielāgošanai cirka skolas darbības nodrošināšanai (ierīkojot iekares punktus). Papildus
finansējums tika piesaistīts arī saistību izbeigšanai ar ilgtermiņa nomnieku, kā arī Covid-19 krīzes radīto
seku mazināšanai.
RC pārskata gadā sekmīgi kārtoja saistības ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Kavētu
maksājumu nav. RC 2020. gada rezultāts ir peļņa 35 139 eiro apmērā. Covid-19 ietekmē tika plānoti
zemāki Cirka skolas ienākumi, bet, tā kā nodarbības tika nodrošinātas attālināti, tad ieņēmumu
samazinājums nav tik liels kā plānots.
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FINANSIĀLĀS DARBĪBAS SALĪDZINOŠIE RĀDĪTĀJI
Galvenie uzņēmuma finanšu rādītāji

2020

2019

Apgrozījums EUR

69 326

132 268

Peļņa/Zaudējumi

35 139

-30 553

EBITDA

139 829

42 274

EBIT

35 139

-30 553

1 148 698

1 003 779

Pamatkapitāls EUR

3 073

3 073

Pašu kapitāls EUR

35 555

416

Peļņas un apgrozījuma attiecība, %

51%

-23.10%

Aktīvu atdeve; ROA, %

3%

-3.04%

Pašu kapitāla atdeve; ROE; %

99%

-7344.47%

Kopējais likviditātes rādītājs

1.47

1.54

Saistību pret pašu kapitālu attiecība

31

2 260

Efektivitātes rādītājs
Apgrozāmo līdzekļi aprites rādītāji =
apgrozījums /apgrozāmie līdzekļi
Maksātnespējas rādītājs
Saistību īpatsvars bilancē= kopējās
saistības/aktīvi%
Citi rādītāji

0

0.54

97%

93.68%

26

23

8 652

8 466

267 222

721 944

Kopējie rādītāji

Kopējie aktīvi

Koeficienti

Nodarbināto skaits (vidēji) gadā
Atlīdzības bruto izmaksas vidēji uz vienu
nodarbināto EUR
Ieguldījumi pamatlīdzekļos EUR

Turpmākā attīstība
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTS
2021. gada pirmajā pusgadā plānots uzsākt Energoefektivitātes projekta būvniecību, kā arī strādāt pie
papildus finansējuma piesaistes, lai būvniecības laikā cirka ēka varētu tikt pielāgota cirka jomas specifikai.
CIRKA SKOLAS ATTĪSTĪBA
2021. gada pirmajā semestrī (janvāris – maijs) Rīgas cirka skola turpinās nodrošināt nodarbības attālināti,
kā arī pavasara siltajos mēnešos plānots paralēli digitālajām norisēm atsākt arī nodarbības ārtelpās. Cerot
uz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos 2021. gada rudenī plānots atsākt darbību ar 2020. gada rudens
plānu piedāvājot plašu nodarbību klāstu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Paredzams, ka būs nepieciešams
ieguldīt daudz uzmanības jaunu audzēkņu piesaistei, jo attālinātās formas nepiemērotības visiem
audzēkņiem un ģimeņu finansiālās situācijas dēļ ir strauji samazinājies cirka skolas audzēkņu skaits.
RISKI
Kā iespējamos pamatdarbības riskus turpmākajos periodos Rīgas cirks norāda:
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- Situācija saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, kas turpinās arī 2021. gadā un, kas tiešā
veidā ietekmē RC pamatdarbību. Valdības noteiktie ierobežojumi ievērojami samazina kapitālsabiedrības
iespējas gūt pašu ieņēmumus plānotajā apmērā, kā arī ievērojamie ierobežo sasniegt kapitālsabiedrībai
uzstādītos stratēģiskos mērķus, jo, pastāvot ierobežojumiem, ir pilnībā aizliegts rīkot publiskus pasākumus,
tai skaitā cirka izrādes, kā arī nav iespējams gūt ienākumus uzstājoties korporatīvos pasākumos. Tā pat arī
cirka skolas darbība tiek būtiski ietekmēta, jo nodarbības klātienē var notikt tikai ārtelpās.
- Laikmetīgā cirka izrāžu pašizmaksa pret tām pieejamo apmeklētāju skaitu un vidējo skatītāju pirktspēju,
rada situāciju, kur izdevumi ir ievērojami lielāki nekā ieņēmumi. Dotācija spēj segt tikai nelielu izrāžu
skaitu. Lai būtu iespējams palielināt izrāžu skaitu, nodrošinot plašāku cirka izrāžu pieejamību, Rīgas
cirkam nepieciešamas pastāvīgi izmantojamas telpas un izrāžu izdevumiem atbilstoša dotācija. Ar pieejamo
dotāciju ir iespējams uzturēt cirka mākslu un attīstīt tai būtiskos virzienus, taču nav iespējams nodrošināt
plašu pieejamību un lielu izrāžu skaitu.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu stāvokli 2020.
gada 31. decembrī.

Priekšlikumi par kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu
Kapitālsabiedrības 2020. gada peļņa tiks izlietota, lai segtu 2019. gada zaudējumus 30 553 EUR apmērā.

2021. gada 7. jūnijā

Liene Pērkone
Valsts SIA "Rīgas cirks"
Valdes locekle
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31.
decembrim
Piezīmes
numurs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

2
3

4
5
6
7

2020
EUR
69 326
(412 473)

2019
EUR
132 268
(521 947)

(343 147)

(389 679)

(7 298)
(132 734)
518 890
(572)
35 139
-

(16 251)
(99 679)
478 647
(3 591)
(30 553)
-

35 139

(30 553)

Pielikums no 13. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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BILANCE

Bilance 2020. gada 31. decembrī
Aktīvs

Piezīmes
numurs

31.12.2020

31.12.2019

EUR

*(labots)
EUR

11 761
521 779

20 136
616 642

386 880
920 420

120 659
757 437

920 420

757 437

Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

1 665
1 360

1 732
589

Avansa maksājumi par precēm
Krājumi kopā

4 752
7 777

297
2 618

2 850

24 921

Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi kopā

8

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi

9

Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi

89

Citi debitori
Uzkrātie ieņēmumi
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

10

7 143
10 082

31
2
399
3 167
30 518

Nauda

11

210 419

213 206

228 278

246 342

1 148 698

1 003 779

-

Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

*Skatīt finanšu pārskata pielikuma 1.1. piezīmi
Pielikums no 13. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050
Piezīmes
numurs

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

3 073

3 073

(2 657)
35 139
35 555

27 896
(30 553)
416

-

63 040
63 040

957 416
957 416

779 964
779 964

10
4 657

595
9 579

15 921
10 194
106 757
18 188
155 727

14 566
12 048
84 931
38 640
160 359

1 148 698

1 003 779

Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā
Kreditori

12

Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā

Pasīvu kopsumma

13

14
13
15

Pielikums no 13. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

(1) Grāmatvedības politikas
Vispārēja informācija par Sabiedrību.
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un
MK noteikumu Nr.775 „Par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”
prasībām.
2020. gada 31. decembrī. Sabiedrība atbilst mazas sabiedrības kategorijai.
Gada pārskatā par vērtības mēru lietots euro (EUR) un skaitļi noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav
mainītas.
Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi
1)
pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2)
izmatota tā pati grāmatvedības politika un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas
iepriekšējā gadā, izņemot tos bilances posteņus, kuru nelietošana ir atļauta sakarā ar „Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likums”, jo sabiedrība gada pārskata sastādīšanā nepielieto SFPS;
3)
finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, ievērojot
šādus nosacījumus:
a)
finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b)
ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies
pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un
dienu, kad gada pārskatu paraksta sabiedrības pārvaldes institūcija;
c)
aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas,
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
4)
bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas
principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai
izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai
rēķina saņemšanas datuma;
5)
izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6)
aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
7)
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā
saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR
Gada pārskatā ārvalstu valūtas naudas atlikumus un kreditoru parādu atlikumus, kas maksājami
ārvalstu valūtās, gada pārskatā norādīti, tos pārrēķinot eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu
valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti pārskata perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Ieņēmumu atzīšanas principi
Sabiedrības ieņēmumi ir tās neto apgrozījums un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ieņēmumi ir
uzrādīti pēc uzkrāšanas principa.
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un
citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.
Neto apgrozījumā iekļauti ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, atskaitot piešķirtās atlaides.
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Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir citi ar saimniecisko darbību saistītie vai no tās izrietošie
ieņēmumi, piem. saņemtās dotācijas, valūtas kursa svārstības, u.c. Ieņēmumi tiek atzīti ar brīdi, kad izpildīti
attiecīgie ieņēmumu uzskaites noteikumi.
Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
• ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
• dotācijas un tamlīdzīgs finansiāls atbalsts, kas paredzētas tekošā gada izdevumu segšanai
vai funkciju izpildes nodrošināšanai tiek ieskaitītas ieņēmumos to ieskaitīšanas brīdī
bankas kontā, ja Sabiedrībai ir augsta pārliecība, ka tiks ievēroti visi nosacījumi, kurus
neizpildot nauda jāatmaksā;
• finansējums pamatlīdzekļu iegādei vai izveidošanai saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā
nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski atzīst ieņēmumos par dotācijām iegādāto
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā;
• projektu īstenošanai saņemtais finansējums un tā izlietojums tiek iekļauts pārskata perioda
ieņēmumos un izdevumos atbilstoši iesniegtajai atskaitei Finansētājam un akcepta
saņemšanu par projekta starpposma vai visa projekta īstenošanu. Projekta laikā saņemtie,
bet vēl neizmantotie līdzekļi tiek uzskaitīti Nākamo periodu ieņēmumos.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus veido: pamatlīdzekļi (pārējie) un ieguldījumi nomātos
pamatlīdzekļos.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek atzīti saskaņā ar iegādes izmaksu metodi, atskaitot uzkrāto nolietojumu un jebkuru
uzkrāto vērtību samazinājumu, ja tāds ir nepieciešams.
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti saskaņā ar iegādes izmaksu metodi, kur pamatlīdzekļus uzskaita to iegādes
izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu, ja tāds ir bijis. Iegādes izmaksās
iekļauj uz pamatlīdzekļa iegādi tieši attiecināmās izmaksas. Tādu datorprogrammu iegādes izmaksas, kas
ir cieši saistītas ar iekārtas funkcionalitāti un nevar tikt no tās atdalītas, tiek kapitalizētas kā šo iekārtu
sastāvdaļa.
Sabiedrības pamatlīdzekļiem pārskata perioda nolietojuma summa aprēķināta no katra pamatlīdzekļa
atlikušās vērtības, piemērojot attiecīgajai pamatlīdzekļu kategorijai noteikto nolietojuma likmi:
Pārējais aprīkojums un transporta līdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums

20%
33%
33%

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos uzrāda kapitalizētās remonta izmaksas, kas ir ieguldītas
nomātajos pamatlīdzekļos (nomātās telpās, kas nav sabiedrības pamatlīdzeklis). Sabiedrības vadība
noteikusi termiņu, kurā remonta izmaksas pakāpeniski noraksta izdevumos.
Saņemtais finansējums ēkas stiprināšanai tiek norakstīts 10 gadu laikā.
Krājumu uzskaite
Sabiedrības krājumu sastāvā ietilpst kostīmi īrei, mazvērtīgais inventārs un degviela. Izejvielu un materiālu
un pirkto preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā, vai zemākajai tirgus cenai atkarībā no tā, kurš no
šiem rādītājiem ir zemāks. Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi
palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši
neto pārdošanas vērtībai un starpība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumu atlikumu
vērtības aprēķināšanai izmantota FIFO metode. Novecojušu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu
sabiedrībā nav.
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Debitoru uzskaite
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem
parādiem. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un savlaicīgi
nav norēķinājies par saņemto pakalpojumu vai viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas
process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir
apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī citos gadījumos.
Nākamo periodu izmaksas
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, tiek
uzrādītas postenī "Nākamo periodu izmaksas".
Nākamo periodu ieņēmumi
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, tiek
uzrādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi ir skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances
datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrājumi
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir
paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās
summas lielums vai šo saistību rašanās datums.
Uzkrājumi tiek veidoti, iekļaujot aplēstās summas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas vienā
pārskata gadā vai pakāpeniski vairākos pārskata gados (atkarībā no konkrēto uzkrājumu būtības).
Uzkrājumu summas samazinājumu vai konkrētu uzkrājumu izslēgšanu norāda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā kā ieņēmumus vai kā attiecīgo izmaksu samazinājumu. Konkrētus uzkrājumus izmanto tikai tiem
izdevumiem, kuriem šie uzkrājumi bija izveidoti.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata
gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma
nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs
attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto
cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu
dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības". Uzkrājumu summa
atvaļinājumiem tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu, tai skaitā sociālo nodokli, pārskata
gadā par pēdējiem 6 mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.
Kreditoru uzskaite
Konkrētās saistību summas norādītas bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā atkarībā
no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ir ietvertas tās saistību
summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un
kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un
kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru sastāvā. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietvertas tās summas, kuras
nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas sabiedrības
parastās darbības ciklā. Ja saistībām nav uzrādīts samaksas termiņš, tā ir uzrādītas īstermiņa kreditoros.
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Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz
vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem veiktajiem aprēķiniem.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto pelņu (20/80 no neto summas, kas
izmaksājama dalībniekiem). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības
dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali.
Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no
aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram,
ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus
saistītām personām, ja tic atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas
izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts pelņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā. kad tas radies.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto
peļņu tiek uzrādīts pelņas vai zaudējumu aprēķina rindā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata
gadu".
Novērtējumu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadība ir izvērtējusi un izdarījusi pieņēmumus, kas ietekmē
pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā ari
uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus:
- Sabiedrība ir izvērtējusi pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku visiem pamatlīdzekļiem, tādējādi
ierobežojot neadekvātu nolietojuma piemērošanu pamatlīdzekļu uzskaitē.
1.1. Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām
Sabiedrība 2020. gadā atklāja kļūdas, kuras attiecas uz salīdzināmajiem rādītājiem par periodu līdz
31.12.2019. 2020. gada pārskatā veikta posteņu pārklasifikācija un kļūdu labojumi salīdzināmajos
rādītājos, lai finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji par iepriekšējo periodu ir klasificēti atbilstoši pārskata
gadā lietotajiem principiem un ir savstarpēji salīdzināmi, saskaņā ar 22.12.2015. MK noteikumu Nr. 775
"Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 3.4.nodaļā "Kļūdu
labojumi" noteiktajām prasībām.
Sastādot 2020.gada pārskatu, tika konstatēts, ka 2019. gada bilancē neprecīzi norādīti Ieguldījumi
nomātajos pamatlīdzekļos, kas pēc būtības bija jāklasificē kā Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas, jo iesāktie kapitālie darbi nebija pabeigti. Minētā klasifikācijas kļūda
attiecas uz ERAF līdzfinansēto projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai
Merķeļa ielā 4, Rīgā”, kas tika sākts 2019. gadā. Ietekme uz 2019.gada rādītājiem ir šāda:
Pēc
pārklasifikācijas

Labots

Pirms
pārklasifikācijas

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos
pamatlīdzekļos

616 642

(120 659)

737 301

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas

120 659

120 659

-

Finanšu pārskata postenis
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2020. gada pārskats
(2)

Neto apgrozījums
Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no
sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu
sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.
Darbības veids
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi no Cirka skolas
Ieņēmumi no telpu nomas
Ieņēmumi no preču realizācijas
Pārējie izrāžu ieņēmumi
Kopā

(3)

2020
EUR
30 265
34 233
2 968
1 860
69 326

2019
EUR
63 659
31 708
10 439
2 480
23 982
132 268

2020
EUR
5 993
174 468
41 370
5 395
9 375
57 830

2019
EUR
19 505
146 817
35 019
28 562
10 789
57 830

-

6 244

10 677
9 568
1 464
5 013
727
69 851
14 797
1 611
1 706
944

12 596
12 185
2 037
42 237
720
121 178
16 363
1 090
1 194
2 603

539
1 145
412 473

610
4 368
521 947

2020
EUR
6 159
1 139
7 298

2019
EUR
12 721
3 530
16 251

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Materiālu izmaksas
Personāla izmaksas - darba alga
Personāla izmaksas - VSAOI
Autoratlīdzības/Uzņēmumu līgumu izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos
nolietojums
Izmaksas nerezidentiem par intelektuālo
ieguldījumu
Elektroenerģijas izmaksas
Siltumenerģijas izmaksas
Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas
Pārējo pakalpojumu izmaksas
Maksājumi autortiesību aģentūrai
Cirka programmu/izrāžu izdevumi
Neatskaitāmais PVN
Transporta izdevumi saimnieciskām
vajadzībām
Cirka
skolas izdevumi
darba aizsardzības izdevumi/ugunsdrošības
izmaksas
sadzīves atkritumi
saimnieciskās darbības pārējās izmaksas
Kopā

(4)

Reģ. Nr. 40003027789
Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050

Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izdevumi
Biļešu tirdzniecības izdevumi
Kopā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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(5)

Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas - darba algas
Personāla izmaksas - VSAOI
Pamatlīdzekļu nolietojums
Gada pārskata revīzijas izdevumi
Sakaru izdevumi
Biroja izdevumi
Transporta izdevumi administrācijas
vajadzībām
Juristu pakalpojumi, valsts nodevas
Komandējuma izdevumi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Citi administrācijas izdevumi
Kopā

(6)

Reģ. Nr. 40003027789
Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050
2020
EUR
50 486
18 244
37 034
12 446
1 237
5 166
1 627

2019
EUR
47 904
15 254
3 113
3 024
896
2 529
1 491

75
1 252
1 593
3 574
132 734

7 909
14 650
1 593
1 316
99 679

2020
EUR
-

2019
EUR
13 069

349 466
46 115
26 231
6 826

40 180
12 253
307 268
13 600
21 773

4 382
57 830

4 823
4 000
3 599
57 830

28 040
518 890

252
478 647

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumos ieskaitīta dotācija pamatlīdzekļu
iegādei
Apsardzes izdevumu segšanai
Telpu nomai
Valsts pamatbudžeta dotācija
Ieņēmumi no saņemtām mērķdotācijām
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Ieņēmumi no Nordic Culture point
finansējuma rezidencēm
Ieņēmumu daļa no dotētiem pamatlīdzekļiem
Ieņēmumi no Cirka stāsti finansējuma
Ieņēmumi no RC izglītības programmas
Ieņēmumu daļa no dotētiem pamatlīdzekļiem
Cirka ēkas stiprināšanai
Citi ieņēmumi*
Kopā

* Uz 31.12.2019 parāds pret SIA KEBABS FIX sastādīja 63 040 EUR. Saskaņā ar 01.04.2020 atcēlēja
līgumu, tika panākta vienošanās par parādu dzēšanu 35 000 EUR apmērā, līdz ar to, Sabiedrība atzina
ieņēmumos 28 040 EUR.
(7)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Soda naudas
Prezentācijas izdevumi
Citi izdevumi
Kopā

2020
EUR
451
98
23
572
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2019
EUR
912
560
2 119
3 591
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Reģ. Nr. 40003027789
Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats
Pārējie
pamatlīdzekļi

Ieguldījumi
nomātos pamatlīdzekļos

Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas

Pamatlīdzekļi
kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

305 355
1 000
(24 255)
282 100

718 706
718 706

120 659
266 221
386 880

1 144 720
267 221
(24 255)
1 387 686

285 219
9 375
(24 255)

102 064
94 863
-

-

387 283
104 238
(24 255)

270 339

196 927

-

467 266

20 136
11 761

616 642
521 779

120 659
386 880

757 437
920 420

Sākotnējā vērtība
01.01.2020.
Iegādāts
Likvidēts
31.12.2020.
Nolietojums
01.01.2020.
Aprēķinātais nolietojums
Likvidēto pamatlīdzekļu
nolietojums
31.12.2020.
Bilances vērtība
01.01.2020.
31.12.2020.

Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas 2020. gadā:
2020.gadā tika izslēgti nolietotie pamatlīdzekļi, kuru atlikušā vērtība bija nulle.

(9) Krājumi
31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

Izejvielas, pamatmateriāli un
palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

1 665
1 360

1 732
589

Avansa maksājumi par precēm

4 752

297

Bilances vērtība

7 777

2 618

(10) Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Uzkrātie ieņēmumi
Nākamo periodu izmaksas
Bilances vērtība

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

31.12.2020
EUR
2 850
89

31.12.2019
EUR
24 921
31

-

2 399
3 167
30 518

7 143
10 082
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(11) Naudas līdzekļi

Kase
Norēķinu konts Swedbank
Norēķinu konts Valsts kase
Norēķinu konts Valsts kase (ERAF)*
Kopā

31.12.2020
EUR
327
45 730
1 223
163 139

31.12.2019
EUR
993
9 284
20 539
182 390

210 419

213 206

* 2019. gada 6. novembrī Rīgas cirks noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” īstenošanu. Projekta īstenošanas termiņš noteikts līdz 2022. gada
31.oktobrim.
(12) Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls EUR 3 073 ir pilnībā apmaksāts.
(13) Nākamo periodu ieņēmumi
31.12.2020

Piešķirtais finansējums cirka ēkas
ārsienas stiprināšanai
Dotētie pamatlīdzekļi
Energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts Merķeļa ielā 4 (CFLA)
Biļešu pārdošanas
Projekta Nordic Culture point
finansējums rezidencēm
VKKF finansējums "Izglītības
programa"
Igaunijas Kultūras fonds
Britu padomes finansējums "Izrādesekskursijas" radīšanai
Kopā

31.12.2019

Īstermiņa daļa

Ilgtermiņa daļa

Īstermiņa daļa

Ilgtermiņa daļa

EUR

EUR

EUR

EUR

57 830

404 810

57 830

462 640

3 691

13 633

4 382

17 324

-

538 973
-

5 188

300 000
-

-

-

5 539

-

3 400
33 244
8 592

-

3 400
8 592

-

106 757

957 416

84 931

779 964
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Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050

Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu
palīdzības
sniedzējs

Kultūras
ministrija

Kultūras
ministrija

Kultūras
ministrija

Kad
saņemts
(gads)

2020

2020

2020

Summa

Saņemšanas mērķis

349 466

Līdzdarbības līguma
1.punktā noteikto deleģēto
valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanai kultūras jomā
2020. gadā, tai skaitā:
- 13 872 EUR, lai no
2020. gada
1.janvāra
nodrošinātu cirka
speciālistu vidējo
amatalgu ne mazāk
kā 930 EUR apmērā
- 8 563 EUR, lai no
2020. gada
1.janvāra
nodrošinātu cirka
pārējā personāla
amatalgas
palielināšanu vidēji
par 52 EUR uz
vienu amata slodzi
- 19 763 EUR, lai
nodrošinātu ēkas
uzrauga atlīdzību

35 000

Saistību izbeigšanai ar
nomnieku

26 231

Lai mazinātu Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku
ietekmi uz kultūras nozari un
stabilizētu finanšu situāciju
cirkā, un konkrēti, atlīdzības
izdevumu segšanai līdz
2020.gada 1.oktobrim

Nosacījumi

Saskaņā ar
Līdzdarbības līguma
2.punktā minētajiem
rezultatīvajiem
rādītājiem. Pārskatu
par rezultatīvo
rādītāju izpildi 2020.
gadā CIRKS
iesniedz
MINISTRIJĀ līdz
2021. gada 20.
janvārim.

CIRKS iesniedz
MINISTRIJĀ galīgo
pārskatu par
piešķirtā
finansējuma
izlietojumu, kurai
pievienojamas
Valsts kases konta
izdrukas. CIRKS
pārskatus iesniedz
MINISTRIJĀ līdz
2020.gada
30.aprīlim.
CIRKS iesniedz
MINISTRIJĀ galīgo
pārskatu par
piešķirtā
finansējuma
izlietojumu, kurai
pievienojamas
Valsts kases konta
izdrukas. CIRKS
pārskatus iesniedz
MINISTRIJĀ līdz

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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2021.gada
20.janvārim.

Kultūras
ministrija

Centrālā
finanšu un
līgumu
aģentūra

Cultural
Endowment of
Estonia

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

2020

2019

2020

2019

2019

2019

12 150

Materiāltehniskās bāzes
pilnveidei, un konkrēti, cirka
skolas pagaidu telpu
tehniskai piemērošanai,
izveidojot iekares punktus

CIRKS iesniedz
MINISTRIJĀ galīgo
pārskatu par
piešķirtā
finansējuma
izlietojumu, kurai
pievienojamas
Valsts kases konta
izdrukas. CIRKS
pārskatus iesniedz
MINISTRIJĀ līdz
2021.gada
20.janvārim.

-

2 980 880

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
īstenošana ēkai Merķeļa ielā
4, Rīgā

Energoefektivitātes
uzlabošanas
pasākumu veikšana

-

45 000

Projekta “Baltic circus on the
road” finansējums

Projekta realizēšanas
izdevumi Saskaņā ar
līgumu Nr. BCF20/002L

-

7 000

Rīgas cirka izglītības
programma 2019./2020. gada
sezonai

Cirks izglītības
programmas
realizācija saskaņā ar
līgumu nr. 2019-2TEMO11

-

2 600

Projekta “Māksliniecisks un
izglītojošs piedzīvojums
bērniem un jauniešiem: cirka
izpētes laboratorija
“X=cirks””

Izrādes “X=cirks”
iestudēšanas
izmaksu segšana
saskaņā ar līgumu
nr. 2019-1-STPM12006

317,83

Projekta “Maģijas izrādes
“Iluzionista viesistabā”
izveide”

Izrādes “Iluzionista
viesistabā”
iestudēšanas
izmaksu segšana
saskaņā ar līgumu
nr. 2019-1-STPM12005

716,76

5 000
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Kopā

Reģ. Nr. 40003027789
Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050

3 463 327

1 034,59

(14) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļa veids

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Sociālās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
UDRVN
Kopā
Tai skaitā:
Nodokļu pārmaksa
Nodokļu
parāds

31.12.2020
EUR
6 953
6 047
2 912
9
15 921
31.12.2020
EUR
15 921

31.12.2019
EUR
1 100
6 321
7 136
9
14 566
31.12.2019
EUR
14 566

(15) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Paredzamie kreditori

31.12.2020
EUR
13 110
5 078

Kopā

18 188

31.12.2019
EUR
8 413
30 227
38 640

(16) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā

31.12.2020
26

31.12.2019
23

31.12.2020
EUR
192 794
45 786

31.12.2019
EUR
162 630
38 812

238 580

201 442

(17) Personāla izmaksas

Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Kopā
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(18) Informācija par valdes locekļu atlīdzību
Izmaksu veids
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

31.12.2020
EUR
32 160
7 747

31.12.2019
EUR
32 091
7 731

39 907

39 822

Kopā

(19) Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā
Sabiedrība ir nomnieks. Sabiedrībai ir noslēgti teritorijas un telpu nomas līgumi. Kopējie maksājumi 2020.
gadā ir 23 566 EUR
(20)

Ziņas par ārpusbilances saistībām un galvojumiem

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav (izņemot turpmāk minēto saistību nodrošinājumu). Visas saistības
ir uzskaitītas grāmatvedības uzskaitē un skaidrotas šajā gada pārskatā. Sabiedrība nav izsniegusi
galvojumus ne fiziskām, ne juridiskām personām.
(21) Sabiedrības darbības turpināšana un Notikumi pēc bilances datuma
2020. gada martā valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis globālās pandēmijas dēļ, kuru izraisīja
koronavīrusa COVID-19 izplatīšanās. Pēc finanšu gada beigām, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs
turpinās izplatību saistīti ierobežojumi, kas samazina ekonomisko aktivitāti valstī un pasaulē.
Finanšu pārskats ir sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās savu darbību nākotnē. Pārskata periods ir
noslēdzies ar peļņu. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu
kompensējošo pasākumu kopumu:
• piesaistot jaunus mērķa finansējumus;
• iegūstot papildus atbalstu no kapitāla daļu turētāja Kultūras ministrijas;
• 2021. gada 8. janvārī noslēgts līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, kura ietvaros
Rīgas cirkam ir piešķirts finansējums 349 733 EUR apmērā
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un
turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Signature not validated

Laika posmā laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam
nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu
jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.
2021. gada 7. jūnijā

Digitally signed by LIENE PĒRKONE
Date: 2021.06.07 15:19:47 EEST

Signature not validated
Liene Pērkone

Olga Grīnvalde

Valsts SIA "Rīgas cirks"

SIA OG metode

Valdes locekle

Valsts SIA "Rīgas cirks"
ārpakalpojuma grāmatvede

Digitally signed by OLGA GRĪNVALDE
Date: 2021.06.07 15:22:07 EEST

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
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