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iestāžu darbība
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Vidējais darbinieku skaits
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2021. gada pārskats

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

Rīga, 2022. gada 30. maijā
Darbības veids
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas cirks (turpmāk - RC) 2021. 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.
Sabiedrības attīstība, finansiālais stāvoklis un darbības finansiālie rezultāti
Sabiedrība pārskata gadu beigusi ar EUR 51 254 lieliem zaudējumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par 40 %. Likviditātes rādītājs ir 2.21, kas ir par 0.74 lielāks
salīdzinot ar iepriekšējo gadu un norāda uz Sabiedrības spēju laicīgi norēķināties par saistībām. Zaudējumi
pamatā saistāmi ar negūtajiem ienākumiem no izrāžu darbības Covid 19 pandēmijas laikā ieviesto
epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, kā arī Rīgas cirka vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas darbiem, kas
ierobežo izrāžu organizēšanu.
Rekonstrukcijas laikā ļoti būtiski palielinājušās administratīvās izmaksas, nomājot biroja un cirka skolas
telpas Zeļļu ielā 25 un Zeļļu ielā 29, kas kopā ar komunālajiem izdevumiem sastāda EUR 47 890,
papildus Rīgas cirka telpu komunālie maksājumi līdz ēkas nodošanai būvniekam EUR 9 860 un izdevumi
par apkuri Merķeļa ielas biroja telpās, kurās neatrodas būvnieki, bet, kuras nav iespējams izmantot EUR 3
962.
2020. gadā, lai segtu telpu sadārdzinājumu, sabiedrībai tikai piešķirts papildu finansējums, bet 2021. gadā
nē.
2021. gadā, lai segtu ar izrāžu organizēšanu segtos zaudējumus tika palielināts sabiedrības pamatkapitāls
par 55 545 EUR, no kuriem izrāžu organizēšanai tikai izlietoti EUR 17 633,73, bet pārējais tiks izlietots
2022. gadā.
Mākslinieciskā darbība
2021. gadā realizētas divas izrādes.
•

•

Pašu producēta bezmaksas izrāde pilsētvidē “Cirks Pilsētā”, kas tika realizēta par VKKF
līdzekļiem, lai nodrošinātu cirka pieejamību Covid-19 apstākļos; (Izrāde pieejama pilsētvidē no
septembra, Izrādes QR kods skenēts 430 reizes).
Apvienības “Cie Bestia” (Francija) izrāde Somos 2021. gada 9. un 10. septembrī plkst. 19.00 VEF
Kultūras pilī. (568 apmeklētāji 2 izrādēs ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem).

Sabiedrībai nācās atcelt pārējās plānotās izrādes epidemioloģisko ierobežojumu dēl. Ņemot vērā, ka
sabiedrībai nebija iespējas rīkot izrādes savās telpās, bet telpu rezervācija izrāžu rīkošanai citos teātros un
kultūrtelpās jāveic vairākus mēnešus iepriekš, biežās ierobežojumu izmaiņas liedza organizēt plānotās
izrādes.
2021. gadā realizētas 4 mākslinieku rezidences.
Rīgas cirka prioritāte pandēmijas laikā ir bijusi atbalstīt cirka mākslinieku jaunradi un attīstību, tāpēc tika
piesaistīts finansējums projektu ietvaros, lai nodrošinātu mākslas rezidences. Vienlaicīgi uzņemot
rezidencē Baltijas un starptautiskus māksliniekus tika veicināta mākslinieku pieredzes apmaiņa un celta
Baltijas mākslinieku kapacitāte.
Šajā gadā notika 4 mākslas rezidences:
2021. gada 29. marts - 30. maijs 2021, Zeļļu iela 25, Rīga, Kanta company (Lietuva)
2021. gada 10. – 16.maijs, Zeļļu iela 25, Rīga, Myrto Petrochilou (Spānija)
2021. gada 17. maijs – 30. maijs, Zeļļu iela 25, Rīga, Kanta company (Lietuva)
2021. gada 22. jūlijs – 4. augusts, Zeļļu iela 25, Rīga, Circus Sabok (Igaunija)
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Rīgas cirka skola
2021. gadā Rīgas cirka skola turpināja savu darbību par spīti epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Tika
organizētas gan nodarbības pieaugušajiem, gan bērniem, piemērojot formātu aktuālajiem ierobežojumiem.
Pieaugušajiem tika organizētas nodarbības tiešsaistē, kā arī nodarbības klātienē ar vakcinācijas un
pārslimošanas sertifikātiem.
Bērniem tika organizētas nodarbības attālināti, klātienē ārtelpās, iekštelpās nodarbības individuāli,
nodarbības grupās bērniem līdz 12 gadu vecumam bez vakcinācijas sertifikātiem un pusaudžiem ar
vakcinācijas sertifikātiem.
Līdz ar epidemioloģisko ierobežojumu maiņu, nodarbību skaits tika palielināts, tomēr audzēkņu skaits
samazinājās, jo cirka nodarbībām attālināto nodarbību formāts ir gana izaicinošs un ierobežo iespējamo
disciplīnu apguvi, tāpēc nav piemērots visiem audzēkņiem, īpaši jaunāka vecuma bērniem. Regulāro
audzēkņu skaits kopā veidoja 70 bērnus un 30 pieaugušos, kopskaitā 101 audzēkni.
Kvantitatīvā izteiksmē Rīgas cirka skolas darbība izskatās sekojoši:

Nodarbības
klātienē
Bērni
Pieaugušie

Nodarbības
attālināti

Apmeklējums
klātienē

Apmeklējums
attālināti

267

482

1 040

2 575

89

77

418

305

Sarunas par cirku 2021. gadā
Lai veicinātu auditorijas izpratni par cirka mākslu un tās attīstības procesu, Rīgas cirks kopš 2019. gadā
turpināja ciklu "Sarunas par cirku". Pēc katras izrādes skatītāji aicināti palikt uz sarunu ar māksliniekiem
par izrādes veidošanas aizkulisēm, profesijas specifiku un katra personīgo izrādes redzējumu.
2021. gadā tika organizētas divas sarunas par cirku pēc apvienības “Cie Bestia” izrādēm “Somos” 9 . un 10.
septembrī.
Meistarklases profesionāļiem
Lai ieguldītu cirka un radniecīgu skatuves mākslas žanru attīstībā, RC organizē regulāras kvalifikācijas
celšanas meistarklases profesionāļiem.
Meistarklases tiek organizētas ar RC viesmāksliniekiem. Tā kā šajā gadā epidemioloģisko ierobežojumu
dēļ bija tikai viena izrāde, tad Rīgā bija iespējams rīkot tikai vienu meistarklasi: “Pāru akrobātikas valodas
pamati”, kas notika Zeļļu 25, 2021. gada 7. un 8. septembrī. Meistarklasi vadīja Vilmērs Markess (Wilmer
Marquez) un Kristians Forero (Cristian Forero) no apvienības Cie Bestia. Meistarklasē piedalījās 10
dalībnieki.
Papildus tika piesaistīts projektu finansējums no Ziemeļvalstu kultūras padomes projekta “Grassroot
Network” ietvaros meistarklašu organizēšanai Lietuvā (3 meistarklases) un Igaunijā (1 meistarklase).
Turpmākā Sabiedrības attīstība
Turpmākos rezultātus var ietekmēt ārkārtas stāvokļa izsludināšana valstī saistībā ar globālo pandēmiju.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad ierobežojumi kultūras jomā ir bijuši stingrāki nekā citās
jomās, paredzams Sabiedrības vadība uzskata, ka galvenie Sabiedrības uzdevumi 2022. gadā ir:
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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1. Veiksmīga Energoefektivitātes projekta noslēgšana un Rīgas cirka vēsturiskās ēkas nodošana
ekspluatācijā; Šā gada oktobrī paredzēt sabiedrības biroju pārcelt uz vēsturisko cirka ēku un
turpmāk izmantot vēsturisko ēku mākslinieciskās programmas nodrošināšanai.
2. Nodrošināt cirka mākslas pieejamības nepārtrauktību organizējot cirka mākslas izrādes Rīgā un
reģionos līdz šā gada rudenim citās nomātās telpās, bet no šā gada novembra vēsturiskajā cirka
ēkā.
3. Turpināt cirka izglītības infrastruktūras attīstību piedāvājot plaša spektra cirka izglītības
programmu bērniem un pieaugušajiem un veicinot jaunas profesionālas cirka paaudzes veidošanos.
Ņemot vērā, ka pēc pirmās rekonstrukcijas kārtas vēl nebūs izbūvētas izglītībai paredzētās telpas,
un ka pagaidu telpās ieguldīti nozīmīgi līdzekļi to piemērošanai, Rīgas cirka skolu plānots saglabāt
pagaidu telpās Zeļļu ielā.
4. Paredzot pandēmijas riskus, cirka skola turpinās, nepieciešamības gadījumā, iespēju robežās,
nodrošināt savus pakalpojumus attālināti.
5. Turpināt strādāt pie izmaksu optimizācijas, izmantojot Rīgas cirka vēsturisko ēku pašu producētu
izrāžu veidošanai un gūstot ienākumus no telpu nomas pasākumiem.
Sadarbības projekti un līdzdalība starptautiskās organizācijās
2021.gadā turpinājās RC dalība 5 starptautiskos projektos, aizsāka vienu jaunu starptautisku projektu un ņēma
dalību 5 starptautiskās organizācijās un platformās (BNCN, CIRCOSTRADA, FEDEC, CIRCUS NEXT un
WBRN).
Pētniecības darbi un attīstības pasākumi
Pārskata gadā Sabiedrībai nav pētniecības darbu un attīstības pasākumu izmaksas.
Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs
Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārzemēs.
Notikumi pēc bilances datuma
Valdes locekļa maiņa
Saskaņā ar Kultūras ministrijas, valsts kapitāla daļu turētāja, 28.12.2021. lēmumu nr. Nr.2.5-3-127 par
VSIA Rīgas cirks valdi, Liene Pērkone tiek atsaukta no valdes locekļa amatu ar 2022.gada 2.janvāri, un ar
2022. gada 3. janvāri Sabiedrības valdes locekļa amatā tiek ievēlēta Māra Pāvula.
Karadarbības Ukrainā un sankciju ietekme uz Sabiedrības darbību
Pēc finanšu gada beigām, 2022.gada februārī Krievija uzsāka karadarbību Ukrainas teritorijā. Atbildot uz
agresiju, daudzas rietumu valstis izvērsa ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Ir sagaidāms, ka minētie
apstākļi samazinās ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties
nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē
situāciju, ņemot vērā sekojošus apstākļus un vadības atbildes mehānismus:
• Sabiedrībai nav sadarbības partneri Krievijā vai Ukrainā. Tomēr karadarbība ir būtiski ietekmējusi
būvizstrādājumu izmaksas, īpaši koka un metāla cenas. Ņemot vērā, ka VSIA Rīgas cirks
vēsturiskā ēkas atrodas rekonstrukcijas procesā, paredzams būvdarbu sadārdzinājums. Notiek
aktīvas sarunas ar būvnieku un Kultūras ministriju un visi iespējamie sadārdzinājumi tiks skaņoti
ar CFLA un sabiedrības akcionāru. Sabiedrība uzskata, ka būvniecības procesa veiksmīga
realizācija nav ietekmēta.
• Sabiedrībai nav naudas līdzekļi, debitori/kreditori, līgumi vai darījumi rubļos, kā arī nav tieša
sadarbība ar sankcionētiem sadarbības partneriem.
• Sabiedrība saredz risku iespējamiem traucējumiem piegāžu ķēdēs. Kā jau iepriekš minēts,
būvnieks ir informējis sabiedrību par būvmateriālu sadārdzinājumu un iespējamu piegāžu
kavēšanos. Pagaidām kavēšanās nav notikusi, būvnieks ir apņēmies regulāri informēt par
iespējamajiem piegādes traucējumiem un ierēķināt piegāžu pasūtot izstrādājumus, lai iekļautos
būvniecības termiņos.
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Sabiedrība saskarās ar inflācijas ietekmi uz tās darbību. Jūtams, ka cilvēki izvēlas vispirms
iegādāties izrāžu biļetes par zemākajām cenām (pirms šīs situācijas tendence bija pretēja, vispirms
tika izpirktas dārgākas biļetes). Paredzams, ka, ja inflācija turpināsies samazināsies patērētāju
pirktspēja un iespējams būs jāpārskata biļešu politika, lai turpinātu nodrošināt cirka mākslas
pieejamību.
Sabiedrība saskarās ar informācijas izplatīšanas problēmām, grūtāk sasniegt medijus un auditoriju,
jo informatīvo telpu aizņem ziņas par karu un kultūrai un mākslai tiek veltīta mazāka uzmanība.
Uzņēmums kiberuzbrukumu draudus nesaskata.

Pašlaik Sabiedrības darbība ir ietekmēta, tomēr Sabiedrība nesaskata būtiskus riskus, kas ietekmētu
Sabiedrības spēju turpināt darbību. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas
situāciju. 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.
Covid-19 ietekme uz Sabiedrības darbību
2020. un 2021. gadā, dēļ Covid-19 ierobežojumiem bija traucēta Sabiedrības darbība. Pēc finanšu gada
beigām, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs turpinās izplatību saistīti ierobežojumi, kas samazina
ekonomisko aktivitāti valstī un pasaulē. Nav paredzams kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to
pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pēc bilances
datuma, Sabiedrības darbībai no Covid-19 ierobežojumiem nav būtiskas ietekmes. Pēc Energoefektivitātes
projekta pabeigšanas, Sabiedrība plāno atsākt saimniecisko darbību, bez traucējumiem.
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.
Sabiedrības darbības turpināšana
Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 51 254 apmērā. Pārskata gada beigās
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz sabiedrības īstermiņa saistības par EUR 290 463, kas liecina par
finanšu situācijas stabilitāti. Sabiedrība 2022. gadā ir saņēmusi papildus finansējumu Energoefektivitātes
projekta ietvaros EUR 1 284 315 apmērā. Kultūras ministrija ir apstiprinājusi 2022. gada Valsts
pamatbudžeta dotāciju EUR 383 816 apmēra un uz pārskata izdošanas ir saņemts EUR 194 606.
Sabiedrības vadība uzskata, ka, ņemot vērā 2022. gadā faktiski saņemto finansējumu, 2022. gada naudas
plūsmas prognozes, kā arī notikumus pēc bilances datuma, pozitīva naudas plūsma arī turpmāk spēs
nodrošināt finansējumu likviditātes līmeņa saglabāšanai. Sabiedrība savu saimniecisko darbību turpinās
arī 2022. gadā.

Māra Pāvula
Valsts SIA "Rīgas cirks"
Valdes locekle
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31.
decembrim
Piezīmes
numurs
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2
3

Bruto zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
(Zaudējumi) vai peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada (zaudējumi) vai peļņa

4
5
6
7

2021
EUR
41 364
(408 785)

2020
EUR
69 326
(412 473)

(367 421)

(343 147)

(9 507)
(125 734)
456 880
(5 472)
(51 254)
-

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

(51 254)

35 139

Pielikums no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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BILANCE

Bilance 2021. gada 31. decembrī
Aktīvs

Piezīmes
numurs

31.12.2021

31.12.2020

EUR

EUR

10 443
449 908

11 761
521 779

1 774 069
2 234 420

386 880
920 420

2 234 420

920 420

9

1 655
549
1 080
3 284

1 665
1 360
4 752
7 777

Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā

10

9 236
148
8 644
18 028

2 850
89
7 143
10 082

Nauda

11

509 072

210 419

530 384

228 278

2 764 804

1 148 698

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
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Krājumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

Pielikums no 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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Pasīvs

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

31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

58 618

3 073

32 482
(51 254)
39 846

(2 657)
35 139
35 555

2 485 037
2 485 037

957 416
957 416

91 374

10
4 657

39 341
11 344
72 924
24 938
239 921

15 921
10 194
106 757
18 188
155 727

2 764 804

1 148 698

Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa vai (nesegtie zaudējumi):
a) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai
(nesegtie zaudējumi)
b) pārskata gada (zaudējumi) vai peļņa
Pašu kapitāls kopā
Kreditori

12

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 11. līdz 22. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.
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Valsts SIA Rīgas Cirks
2021. gada pārskats

Reģ. Nr. 40003027789
Juridiskā adrese: Rīga, Merķeļa iela 4, LV-1050
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.
2021. 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. Sabiedrība kapitalizē arī neatskaitāmā PVN priekšnodokļa daļu, darījumiem, kuri tiek atzīti
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
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.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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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.
- Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības
gadījumā veidojot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Sabiedrības vadība ir
novērtējusi debitoru parādus un uzskata, ka būtiski papildu uzkrājumi 2021. gada 31. decembri nav
nepieciešami.
- Sabiedrības vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojoties uz informāciju par
sagaidāmajām pārdošanas cenām un pārdošanas izmaksām, kā ari izvērtē krājumu fizisko stāvokli gada
inventarizācijas laikā. Gadījumos, kad krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu pašizmaksu,
krājumiem tiek veidoti uzkrājumi. Sabiedrības vadība ir novērtējusi krājumu neto realizācijas vērtību un
uzskata, ka būtiski papildu uzkrājumi 2021. gada 31. decembri nav nepieciešami.
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Neto apgrozījums
Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no
sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas
bez pievienotās vērtības nodokļa.
Darbības veids

2021
EUR
10 033
24 806
2 336
2 983
1 206
41 364

2020
EUR
30 265
30 514
3 719
2 968
1 860
69 326

Materiālu izmaksas
Personāla izmaksas - darba alga
Personāla izmaksas - VSAOI
Autoratlīdzības/Uzņēmumu līgumu izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Ieguldījumu nomātos pamatlīdzekļos nolietojums

2021
EUR
1 200
157 644
36 720
6 677
6 884
57 830

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

Elektroenerģijas izmaksas
Siltumenerģijas izmaksas
Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas
Pārējo pakalpojumu izmaksas
Maksājumi autortiesību aģentūrai
Telpu izmaksas
Cirka programmu/izrāžu izdevumi
Neatskaitāmais PVN*
Transporta izdevumi saimnieciskām vajadzībām
Cirka skolas izdevumi
darba aizsardzības izdevumi/ugunsdrošības
izmaksas
sadzīves atkritumi

4 335
8 181
1 071
2 907
198
48 789
67 256
4 904
106
1 247
93
760

10 677
9 568
1 464
5 013
727
18 755
51 096
14 797
1 611
1 706
944
539

1 983
408 785

1 145
412 473

Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi no Cirka skolas
Ieņēmumi no mākslinieciskajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi no telpu nomas
Ieņēmumi no preču realizācijas
Kopā

(3)

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

saimnieciskās darbības pārējās izmaksas
Kopā

* Neatskaitāmais priekšnodoklis atzīts pelņas vai zaudējumu apmērā, saistībā ar tekošajiem 2021. gada izdevumiem.
(4)

Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izdevumi
Biļešu tirdzniecības izdevumi
Kopā

2021
EUR
9 161
346
9 507
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2020
EUR
6 159
1 139
7 298
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(5)

Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas - darba algas
Personāla izmaksas - VSAOI
Pārējās personāla izmaksas
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
2021
EUR
49 266
11 640
8 846
14 041
12 091
1 941
10 732
3 232

2020
EUR
50 486
12 162
6 082
37 034
12 446
1 237
5 166
1 627

10 318
1 593
2 034
125 734

75
1 252
1 593
3 574
132 734

2021
EUR
349 733

2020
EUR
349 466

2 405
16 992
10 211
3 691

46 115
26 231
6 826
4 382

57 830
16 018
456 880

57 830
28 040
518 890

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Valsts pamatbudžeta dotācija
Ieņēmumi no saņemtām mērķdotācijām
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Ieņēmumi no Nordic Culture point
finansējuma
rezidencēm
VKKF
projektu
finansējums
Ieņēmumu daļa no dotētiem pamatlīdzekļiem
Ieņēmumu daļa no dotētiem pamatlīdzekļiem
Cirka ēkas stiprināšanai
Citi ieņēmumi*
Cits projektu saņemtais finansējums
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

2021
EUR
5 257
117
98
5 472
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2020
EUR
451
98
23
572
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(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats
Pārējie
pamatlīdzekļi

Ieguldījumi
nomātos pamatlīdzekļos

Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas

Pamatlīdzekļi
kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

Sākotnējā vērtība
01.01.2021.
Iegādāts
31.12.2021.

282 100
5 566
287 666

718 706
718 706

386 880
1387 189
1774 069

1 387 686
1392 755
2780 441

Nolietojums
01.01.2021.
Aprēķinātais nolietojums
31.12.2021.

270 339
6 884
277 223

196 927
71 871
268 798

-

467 266
78 755
546 021

11 761
10 443

521 779
449 908

386 880
1774 069

920 420
2234 420

Bilances vērtība
01.01.2021.
31.12.2021.

(9) Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un
palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par precēm
Bilances vērtība

31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

1 655
549
1 080
3 284

1 665
1 360
4 752
7 777

(10) Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Bilances vērtība

31.12.2021
EUR
9 236
148
8 644
18 028

31.12.2020
EUR
2 850
89
7 143
10 082

31.12.2021
EUR
266
21 714
23
487 069

31.12.2020
EUR
327
45 730
1 223
163 139

509 072

210 419

(11) Naudas līdzekļi

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

* 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
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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Sabiedrības pamatkapitāls EUR 58 618 ir pilnībā apmaksāts. 2021. gadā tika palielināts Sabiedrības
pamatkapitāls par EUR 55,545, veicot iemaksu naudā.
(13) Nākamo periodu ieņēmumi
31.12.2021

Ieņēmumi no biļešu pārdošanas
Piešķirtais finansējums cirka ēkas
ārsienas stiprināšanai
Dotētie pamatlīdzekļi
Energoefektivitātes paaugstināšanas
projekts Merķeļa ielā 4 (CFLA)
VKKF finansējums "Izglītības
programa"
Baltic Culture Fund
Britu padomes finansējums "Izrādesekskursijas" radīšanai
Kopā

31.12.2020

Īstermiņa daļa

Ilgtermiņa daļa

Īstermiņa daļa

Ilgtermiņa daļa

545

-

-

-

57 830

346 980

57 830

404 810

3 691

9 942

3 691

13 633

-

2 128 115

-

538 973

10 858
-

-

3 400
33 244
8 592

-

72 924

2 485 037

106 757

957 416

Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu
palīdzības
sniedzējs

Kultūras
ministrija

Kultūras
ministrija

Kad
saņemts
(gads)

2021

2020

Summa

Saņemšanas mērķis

517 391

lai Covid-19 krīzes seku
pārvarēšanas un ekonomikas
atlabšanas pasākumu ietvaros
veiktu investīcijas kultūras
infrastruktūrā, un konkrēti,
Rīgas cirka vēsturiskās ēkas
Merķeļa ielā 4, Rīgā,
pārbūves īstenošanai

Uz energoefektivitāti
neattiecināmo
būvdarbu izmaksu
segšana.

Saistību izbeigšanai ar
nomnieku

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

35 000

Nosacījumi

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
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Kultūras
ministrija

Kultūras
ministrija

Centrālā
finanšu un
līgumu
aģentūra

Valsts
kultūrkapitāla
fonds

Kopā

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

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

12 150

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

2 196 413

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
īstenošana ēkai Merķeļa ielā
4, Rīgā

Energoefektivitātes
uzlabošanas
pasākumu veikšana

Rīgas cirka izglītības
programma 2019./2020. gada
sezonai

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

2020

2020

2021

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

2019

7 000

-

-

-

1 142

2 794 185

1 142

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

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Sociālās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
UDRVN
Kopā

31.12.2021
EUR
54 567
(10 312)
(4 902)
(12)
39 341
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EUR
6 953
6 047
2 912
9
15 921
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31.12.2021
EUR
(15 226)
54 567

31.12.2020
EUR
15 921

(15) Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Paredzamie kreditori

31.12.2021
EUR
17 488
7 450

Kopā

24 938

31.12.2020
EUR
13 110
5 078
18 188

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

31.12.2021
21

31.12.2020
26

31.12.2021
EUR
206 911
48 359

31.12.2020
EUR
192 794
45 786

255 270

238 580

(17) Personāla izmaksas

Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Kopā

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

31.12.2021
EUR
34 840
8 219

31.12.2020
EUR
32 160
7 747

43 059

39 907

Kopā

(19) Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā
Rekonstrukcijas laikā Rīgas cirks biroja un cirka skolas pakalpojumu nodrošināšanai nomā telpas Zeļļu ielā
25 un Zeļļu ielā 29, nomas izmaksas kopā ar komunālajiem izdevumiem 2021. gadā sastāda EUR 47
890,53 lielas izmaksas, tādējādi radot būtisku iespaidu uz sabiedrības izdevumiem. Paredzamie maksājumi
par Zeļļu ielas nomu un komunālajiem maksājumiem 2022. gadā ir EUR 40 262.
Tā kā Rīgas cirka ēkā notiek rekonstrukcija sabiedrībai nebija iespēja gūt būtiskus ienākumus iznomājot
telpas citiem komersantiem.
Rīgas cirka vēsturiskā ēka ir nodota VSIA “Rīgas cirks” bezatlīdzības lietošanā līdz 2022. gada 1. jūnijam.
Ņemot vērā, ka sabiedrība veic būtiskus ieguldījumus ēkas renovācijā līgumu nepieciešams pagarināt uz
termiņu, kas atbilstu ieguldījumu nolietošanas periodam.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
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(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.
Sabiedrība šobrīd īsteno CFLA finansētu projektu vēsturiskās ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Kopējā
līguma summa ir EUR 4 776 111. Projekta īstenošanas izmaksas EUR 2 980 880 apmērā sedz CFLA, bet
EUR 1 795 231 tiek segtas no Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (LNG). Plānotie maksājumi 2022.
gadā ir EUR 2 555 850 , no kuriem EUR 1 271 535 ir CFLA finansējums un EUR 1 284 314 KM
piešķirtais finansējums no LNG.
(21) Notikumi pēc bilances datuma
Valdes locekļa maiņa
Saskaņā ar Kultūras ministrijas, valsts kapitāla daļu turētāja, 28.12.2021. lēmumu nr. Nr.2.5-3-127 par
VSIA Rīgas cirks valdi, Liene Pērkone tiek atsaukta no valdes locekļa amatu ar 2022.gada 2.janvāri, un ar
2022. gada 3. janvāri kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā tiek ievēlēta Māra Pāvula.
Karadarbības Ukrainā un sankciju ietekme uz Sabiedrības darbību
Pēc finanšu gada beigām, 2022.gada februārī Krievija uzsāka karadarbību Ukrainas teritorijā. Atbildot uz
agresiju, daudzas rietumu valstis izvērsa ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Ir sagaidāms, ka minētie
apstākļi samazinās ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties
nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē
situāciju, ņemot vērā sekojošus apstākļus un vadības atbildes mehānismus:
• Sabiedrībai nav sadarbības partneri Krievijā vai Ukrainā. Tomēr karadarbība ir būtiski ietekmējusi
būvizstrādājumu izmaksas, īpaši koka un metāla cenas. Ņemot vērā, ka VSIA Rīgas cirks
vēsturiskā ēkas atrodas rekonstrukcijas procesā, paredzams būvdarbu sadārdzinājums. Notiek
aktīvas sarunas ar būvnieku un Kultūras ministriju un visi iespējamie sadārdzinājumi tiks skaņoti
ar CFLA un sabiedrības akcionāru. Sabiedrība uzskata, ka būvniecības procesa veiksmīga
realizācija nav ietekmēta.
• Sabiedrībai nav naudas līdzekļi, debitori/kreditori, līgumi vai darījumi rubļos, kā arī nav tieša
sadarbība ar sankcionētiem sadarbības partneriem.
• Sabiedrība saredz risku iespējamiem traucējumiem piegāžu ķēdēs. Kā jau iepriekš minēts,
būvnieks ir informējis sabiedrību par būvmateriālu sadārdzinājumu un iespējamu piegāžu
kavēšanos. Pagaidām kavēšanās nav notikusi, būvnieks ir apņēmies regulāri informēt par
iespējamajiem piegādes traucējumiem un ierēķināt piegāžu pasūtot izstrādājumus, lai iekļautos
būvniecības termiņos.
• Sabiedrība saskarās ar inflācijas ietekmi uz tās darbību. Jūtams, ka cilvēki izvēlas vispirms
iegādāties izrāžu biļetes par zemākajām cenām (pirms šīs situācijas tendence bija pretēja, vispirms
tika izpirktas dārgākas biļetes). Paredzams, ka, ja inflācija turpināsies samazināsies patērētāju
pirktspēja un iespējams būs jāpārskata biļešu politika, lai turpinātu nodrošināt cirka mākslas
pieejamību.
• Sabiedrība saskarās ar informācijas izplatīšanas problēmām, grūtāk sasniegt medijus un auditoriju,
jo informatīvo telpu aizņem ziņas par karu un kultūrai un mākslai tiek veltīta mazāka uzmanība.
• Uzņēmums kiberuzbrukumu draudus nesaskata.
Pašlaik Sabiedrības darbība ir ietekmēta, tomēr Sabiedrība nesaskata būtiskus riskus, kas ietekmētu
Sabiedrības spēju turpināt darbību. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas
situāciju. 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.
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Covid-19 ietekme uz Sabiedrības darbību
2020. un 2021. gadā, dēļ Covid-19 ierobežojumiem bija traucēta Sabiedrības darbība. Pēc finanšu gada
beigām, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs turpinās izplatību saistīti ierobežojumi, kas samazina
ekonomisko aktivitāti valstī un pasaulē. Nav paredzams kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to
pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pēc bilances
datuma, Sabiedrības darbībai no Covid-19 ierobežojumiem nav būtiskas ietekmes. Pēc Energoefektivitātes
projekta pabeigšanas, Sabiedrība plāno atsākt saimniecisko darbību, bez traucējumiem.
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.
(22) Sabiedrības darbības turpināšana
Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 51 254 apmērā. Pārskata gada beigās
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz sabiedrības īstermiņa saistības par EUR 290 463, kas liecina par
finanšu situācijas stabilitāti. Sabiedrība 2022. gadā ir saņēmusi papildus finansējumu Energoefektivitātes
projekta ietvaros EUR 1 284 315 apmērā. Kultūras ministrija ir apstiprinājusi 2022. gada Valsts
pamatbudžeta dotāciju EUR 383 816 apmēra un uz pārskata izdošanas ir saņemts EUR 194 606.
Sabiedrības vadība uzskata, ka, ņemot vērā 2022. gadā faktiski saņemto finansējumu, 2022. gada naudas
plūsmas prognozes, kā arī notikumus pēc bilances datuma, pozitīva naudas plūsma arī turpmāk spēs
nodrošināt finansējumu likviditātes līmeņa saglabāšanai. Sabiedrība savu saimniecisko darbību turpinās
arī 2022. gadā.
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