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Vadības ziņojums 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (turpmāk – Teātris, Sabiedrība) 2020. 
gadā veicis saimniecisko darbību, pildot saistības valsts deleģēto kultūras funkciju īstenošanā un darbības 
finansēšanā, kas noteiktas līgumos ar Teātra kapitāla daļu turētāju Kultūras ministriju. Gada pārskats ir sagatavots 
atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam. 

2020. pārskata gads Teātrim ir bijis pārmaiņu un pielāgošanās gads. Kopš 2020. gada 3. janvāra Teātri vada valde 
viena valdes locekļa sastāvā, amatu atstājot līdzšinējai valdes loceklei finanšu jautājumos Gintai Kursītei. Ņemot vērā 
pārskatāmu Teātra finanšu pārvaldību, tika lemts 2020. pārskata gadu noslēgt esošajā finanšu pārvaldības režīmā un 
sezonas noslēgumā izvērtēt, kādā finanšu vadības modelī Teātrim darboties turpmāk. Līdz ar pirmo Covid-19 
infekcijas izraisīto ārkārtas situāciju valstī, finanšu stratēģija un budžeta plānošana kā papildu darba pienākums tika 
uzticēts projektu finanšu vadītājai Montai Brūverei. 

Pirmajā pārskata gada ceturksnī Teātris ir turpinājis jau iesāktās aktivitātes un līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu 
valstī pielāgojies globālajiem apstākļiem, veicot būtiskus jaunievedumus Teātra ikdienas radošajā darbā ar mērķi 
nodrošināt Teātra redzamības veicināšanu plašsaziņas līdzekļos un Latvijas teātru vidē un realizējot vairākus jaunus 
sadarbības projektus. Sadarbībā ar pilsētas tūrisma zīmola Live Rīga pārstāvjiem līdz valstī izsludinātajiem 
ierobežojumiem 29. februārī tika iespēts realizēt Rīgas pilsētas svētkus „Lielais pankūku cepiens „Masļeņica””, 
iesaistoties pilsētas svētku radošajā programmā ar dažādiem muzikāliem un teatrāliem aktieru priekšnesumiem. 
Izmantojot ārkārtas situācijas izraisīto radošo dīkstāvi, Teātris ir realizējis sociālās atbildības projektu – aktieru 
pašdarinājumu tiešsaistes labdarības izsoli „Teātris iedvesmo – rūpēs par dzīvniekiem!” sadarbībā ar Galeriju un 
izsoļu namu „Birkenfelds” laikā no 11.-14. maijam, kas ar ziedotāju palīdzību savākusi 920,30 eiro biedrībai 
„Palīdzēsim dzīvniekiem” bez pajumtes un gādības palikušo dzīvnieku uzturēšanai (labdarības izsoles darinājumu 
autori: aktrise Veronika Plotņikova, aktieris un scenogrāfs Ņikita Voroņins, drošības inspektors Māris Keišs, teātra 
māksliniece Olga Bikova, aktrise Tatjana Lukašenkova, administratore Nataļja Bastina). Pielāgojot Teātra radošo 
darbību jaunajiem apstākļiem, Teātris ar veiksmīgiem panākumiem ir piedalījies Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammā „Kultūras piedāvājums digitālajā vidē”, piesaistot EUR 6 600,00 finansējumu, un nodibinājuma „Rīgas 
Tūrisma Attīstības Birojs” (RTAB) Hakatonā „Rīga 2020”, piesaistot EUR 12 098,79 finansējumu interaktīva projekta 
„Tilts Rīga - Holivuda” īstenošanai sadarbībā ar aģentūru “Ogilvy PR&Influence” divās daļās – digitāla satura izstrādei, 
piedāvājot interesentiem jaunu mājaslapu par Mihailu Čehovu, ko papildina interaktīva ekskursija Rīgas pilsētvidē, 
izmantojot aplikāciju Overly, sagatavojot jebkuru interesentu projekta otrajai daļai – izrādei-stāstam par Mihailu 
Čehovu un aktiertreniņu meistarklasei uz Teātra Lielās skatuves (pirmizrāde 24. septembrī). Teātris tāpat piedalījies 
“SEGD Riga Chapter” organizētajā “Dizaina pastaigā” 1. oktobrī, programmā piedāvājot sarunu ar scenogrāfu Aigaru 
Ozoliņu par scenogrāfiju teātra pasaulē un izrāžu radīšanā, noslēguma radošajā darbībā ar dalībniekiem kopīgi 
veidojot rekvizītu tobrīd gaidāmajai pirmizrādei. Turpinot iepriekšējā pārskata gadā iedibināto tradīciju, arī 2020. gadā 
sadarbībā ar tirdzniecības namu „Galerija Centrs” 18. septembrī atklāšanu piedzīvoja jau nākamā izstāde, kas tika 
veltīta Teātra 138. sezonai un atspoguļoja repertuārā esošās izrādes. Jāpiemin arī Teātra dalība BNI (Business 
Network Interantional) tīklā, kur valdes locekle pārstāv teātri kā kapitālsabiedrību, dibina sakarus ar mērķi atbalstīt 
esošos projektus un veidot jaunus, meklējot ieinteresētus sadarbības partnerus.  

Teātra viena no prioritātēm ir Teātra tēla un reprezentācijas mērķtiecīga uzlabošana. 2020. pārskata gadā Teātra 
mārketinga komanda turpināja strādāt pie kvalitatīva jaunizveidotās mājaslapas www.mct.lv satura izstrādes, veicot arī 
atsevišķus tehniskus uzlabojumus pēc nepieciešamības. Tāpat Teātris ir saņēmis mērķa ziedojumu no SIA „MAK IT” 
jauna dizaina Teātra ieejas biļešu un aplokšņu izgatavošanai un drukai, pielāgojot tās Teātra jaunajai vizuālajai 
identitātei. 

Izvērtējot ārkārtas situācijas ietekmi un precizējot sākotnēji uzstādītos rezultatīvos rādītājus, Teātris 2020. pārskata 
gadā realizējis sekojošus jauniestudējumus: 

1) 1.februārī “Piecas dziesmas pēc atmiņas”, režisors Vladislavs Nastavševs; 
2) 5.februārī “Līdz gaišām asarām”, Marijas Naumovas muzikāls uzvedums; 
3) 29.februārī “Dzīves DārgAkmentiņi”, režisore Rēzija Kalniņa; 
4) 29.maijā “Melnraksts”, režisors Vladislavs Nastavševs; 
5) 24.septembrī “Tilts Rīga - Holivuda”, režisors Sergejs Golomazovs; 
6) 9.oktobrī “Notikums Višī pilsētā”, režisors Sergejs Golomazovs. 
 

Neskatoties uz sarežģītajiem globālajiem apstākļiem, ir izdevies pārsniegt sākotnēji plānoto viesizrāžu skaitu Latvijā, 
realizējot sekojošas viesizrādes: 
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1) 18.februārī “Mēdeja” Rēzeknes koncertzālē “GORS”; 
2) 5.martā “Lūk, istaba šī...” Daugavpils Latgales mācību centrā; 
3) 4.jūlijā “Lūk, istaba šī...” Rēzeknes koncertzālē “GORS”; 
4) 7.augustā “Lūk, istaba šī...” Jelgavas brīvdabas koncertzālē “Mītava”; 
5) 15.septembrī “Jūras vējš”, Ventspils Teātra namā “Jūras vārti”; 
6) 25.septembrī “Dzīves DārgAkmentiņi” Skatuves mākslas festivālā “Teātris ir visur Kuldīgā”; 
7) 27.septembrī “Patiesība” Siguldas Kultūras centrā “Siguldas devons”. 
 

Ņemot vērā, ka viesizrādes ārzemēs tika atceltas, Teātris atrada iespējas realizēt tiešsaistes izrādes starptautiskas 
sadarbības ietvaros: 

1) “Melnraksts” sadarbībā ar online izrāžu festivālu “Piekļuves punkts” Krievijā; 
2) „Ne vienmēr runcim krējuma pods” ieraksts festivālā “Tikšanās Krievijā”; 
3) “Mumu” ieraksts Bulgārijas festivālā “THEATER FEST” sadarbībā ar Bulgarian charity fund in public interest 
“MASTERA”, pēc žūrijas kopvērtējuma iegūstot stabilu 1. vietu. 
 

Pielāgojoties skarbajiem 2020. gada apstākļiem, tika pieņemti vairāki lēmumi, kas sekmē Teātra saimniecisko 
izdevumu optimizāciju. Pārskatot Teātra repertuāru, tika pieņemts lēmums priekšlaicīgi no repertuāra noņemt 10 
izrādes (“Īkstīte”, “FRO”, “Mīlēt”, “Ne vienmēr runcim krējuma pods”, “Bīstamais pagrieziens”, “Rafalsonāte stīgu 
instrumentu pavadījumā”, “Noziegums vai sods”, “Maģijas atslēgas”, “Hanuma”, “Odesa, burvīgā pilsēta...”), tādējādi 
atbrīvojot noliktavu telpas no apjomīgām dekorācijām, rezultātā, rodot iespēju turpmāk dekorāciju un kostīmu 
glabāšanai nomāt ietilpības ziņā mazākas un finansiāli izdevīgākas noliktavu telpas. Viens angārs šim mērķim tika 
ierīkots angārā, kur iepriekšējā pārskata gadā tika atklāts spēles laukums – teātra osta „Andrejsala”, atsaucoties 
izdevīgam apsaimniekotāju piedāvājumam Andrejsalā nomāt vēl papildu otru angāru. Noliktavu telpu maiņa ir liegusi 
realizēt radošo saturu jaunajā spēles laukumā, kas tika paredzēts kā eksperimentāla skatuve jauniešu auditorijai, 
tomēr ir rasta iespēja tur plānotās izrādes pārcelt uz Teātra citiem spēles laukumiem. Kā pozitīvs iznākums noliktavu 
telpu maiņai jāpiemin, ka ir pārskatīti un sastrukturizēti visi Teātra kostīmi, tai skaitā, atcelto izrāžu kostīmi, izstrādājot 
sistēmu, kā kostīmus nevis utilizēt, bet rast iespēju nodrošināt Teātra vēsturē līdz šim vēl nebijušu pakalpojumu – 
kostīmu nomu kā papildus ieņēmumus Teātra saimnieciskajai darbībai. Būtisks saimniecisko izdevumu ietaupījums 
radies, Teātrim, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr. 453 „Noteikumi par publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību,” saņemot de minimis atbalstu no Rīgas domes Īpašuma departamenta 
telpu nomas maksas samazināšanas un pilna atbrīvojuma ietvaros, 2020. gadā ietaupot EUR 17 419,05. 

Kā vienu no prioritātēm saglabājot rūpes par Teātra personālu, par spīti 2020. pārskata gada izaicinājumiem Teātrim 
ir izdevies saglabāt ikvienu darbavietu, tomēr neizbēgami Teātris bijis spiests samazināt darbinieku noslodzi, 
pielāgojot tās reālajai ikdienai. Tāpat Covid-19 infekcijas izraisītie pandēmijas apstākļi, kas ir apturējuši Teātra 
saimniecisko darbību, ir pierādījuši Teātra štata aktieru darba samaksas sistēmas nepilnības un uzlabojumu 
nepieciešamību, izvērtējot iespējas pēc pandēmijas izraisīto seku pārvarēšanas pārskatīt atalgojuma pamatprincipus 
aktieriem. Personāla darba vides uzlabošanas nolūkā 2020. pārskata gadā pie Teātra dienesta ieejas ir ieviests 
elektronisks info dēlis, kas ļauj uzlabot iekšējo savstarpējo komunikāciju un māksliniecisko darba plānošanu un kas 
pieejams darbiniekiem arī interneta vidē (tajā tiek atspoguļota informācija par Teātra notikumiem - sapulcēm, 
repertuāru, mēģinājumiem, nodarbībām u.tml.). 26. augustā atklāta jaunā reprezentācijas telpa (iepriekš: publiskā 
pīpētava), ko paredzēts izmantot mārketinga sapulcēm, aktieru intervijām, dažādām reprezentācijas norisēm, lai tiktos 
ar Teātra klientiem, izmantojot telpas priekšrocības – tiešo ieeju / izeju uz Līvu laukumu. Rūpējoties par Teātra 
saimnieciskās darbības optimizāciju un radošā darba apstākļu uzlabošanu, Teātris ir pārņēmis no Rīgas domes 
Īpašuma departamenta bijušās dienesta kafejnīcas telpas, ierīkojot tajās virtuvi ar atpūtas zonu visiem darbiniekiem 
un mēģinājumu istabu vokāla nodarbībām mākslinieciskajam personālam. Teātris 2020. pārskata gadā ir radis iespēju 
nodrošināt atsevišķas lekcijas - seminārus, praktiskās nodarbības personāla izglītošanas un aktieru trupas iemaņu 
attīstīšanas nolūkā (semināri, vebināri grāmatvedības nodaļai, tehniskās nodaļas vadītājam, juristam, valdes birojam, 
kā arī baleta nodarbības aktieru trupai un interesentiem no administratīvā personāla u.c.). Teātra iekšējās kārtības 
stiprināšanas un stabilas iekšējās komunikācijas noturības nolūkā ir izstrādāts un ieviests Ētikas kodekss. Tāpat 
Teātris pastāvīgi izvērtē plānošanas un informācijas aprites efektivitāti, lai nepieciešamības gadījumā ieviestu aizvien 
jaunus personāla darba organizācijas priekšnoteikumus. Administratīvā darba uzlabošanas nolūkos ir veikti atsevišķi 
materiāltehniskās bāzes uzlabojumi. Jāpiemin, ka 2020. gadā plānotā aktieru kursa uzņemšana sadarbībā ar Latvijas 
Kultūras akadēmiju globālo apstākļu dēļ pārcelta uz 2021. gada jūliju (paralēli izskatot varbūtību veidot sadarbību ar 
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Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”), vienlaikus realizējot jau iesākto bērnu un jauniešu studiju 
„Izaicinājums”. 

Kopumā Sabiedrība 2020. gadā ir sekmīgi pildījusi pirmās ārkārtējās situācijas ietekmē precizētos rezultatīvos 
rādītājus, kas atrunāti Finansēšanas līgumā ar Kultūras ministriju, vairākus no tiem pat pārsniedzot. Atsevišķus 
rezultatīvos rādītājus nav bijis iespējams sasniegt sakarā ar otro izsludināto ārkārtas situāciju 9. novembrī.  

Pielāgojoties pandēmijas radītajiem apstākļiem un faktam, ka Teātris ārkārtas situācijas laikā nav varējis uzņemt 
klātienes skatītājus, realizēta 1 jauna tiešsaistes izrāde, sasniedzot minimums 1 063 lielu mērķauditoriju. Tāpat Teātris 
ir realizējis 1 izglītojošu interaktīvu izrādi – projektu bērniem un pieaugušajiem, piesaistot 228 interesentus. Kopā 
2020. gadā radīti 6 jauniestudējumi un nospēlētas 227 izrādes, kas ir vairāk, nekā pēc pirmās ārkārtas situācijas 
izraisītajām sekām tika paredzēts un skaidrojams ar faktu, ka Teātris mērķtiecīgi kopš 12. jūlija atsāka rādīt mazās 
formas izrādes, lai realizētu atceltās pavasara izrādes, un pulcēšanās ierobežojumu dēļ, kā rezultātā mazās formas 
zālēs drīkstēja vienlaicīgi atrasties uz pusi mazāk skatītāju, viena izpārdota izrāde tika rādīta 2 reizes, tādējādi 
palielinot izrāžu skaitu repertuārā gadā.  

Kopējais skatītāju skaits 2020. gadā bija 45 361 (tajā skaitā 6 783 tiešsaistes apmeklējumi), nodrošinot 86% pastāvīgo 
zāļu apmeklētību, noturot 2019. pārskata gada rezultātu, tomēr ņemot vērā, ka pandēmijas zīmē aizvadītajā gadā 
zināmā posmā ir bijis cits zāles anšlāgs. 

Vidējā biļešu cena 2020. gadā bija EUR 17.48, saglabājot iepriekšējā pārskata gada rezultatīvos rādītājus, bet secinot, 
ka salīdzinājumā ar plānoto vidējo biļešu cenu EUR 16.00, vidējā biļešu cenas koeficienta palielināšanās varētu būt 
skaidrojama ar faktu, ka ir samazinājies to skatītāju skaits, kas pērk biļetes ar atlaidēm. Iespējams, ārkārtējās 
situācijas izplatīšanas valstī un ar to saistītie apstākļi ietekmējuši riska grupās esošās mērķauditorijas vēlmi apmeklēt 
publiskas vietas, tai skaitā Teātri. 

Lai nodrošinātu teātra izrāžu pieejamību dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrība 2020. gadā turpināja piemērot 
biļešu cenu atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tai skaitā ar kustību 
traucējumiem. 2020. gadā pārdotas 8 486 biļetes par pazeminātām cenām īpaši atbalstāmu sociālu grupu 
pārstāvjiem. 

Lai veicinātu Teātra izrāžu pieejamību Latvijas reģionos un atpazīstamību ārpus Latvijas, Sabiedrība ir nospēlējusi 7 
viesizrādes ārpus tā pastāvīgajām telpām Latvijā. Pārsniegt sākotnēji plānoto viesizrāžu skaitu sekmējusi sadarbības 
tīkla paplašināšana, atsaucoties sadarbības piedāvājumiem jaunās, līdz šim Teātra viesizrāžu praksē nebijušās 
telpās. Tāpat realizēti 3 starptautiskās sadarbības projekti, neskatoties uz to, ka viesizrādes ārpus Latvijas pēc pirmās 
ārkārtas situācijas valstī tika atceltas. 

Sabiedrības ieņēmumu struktūru veido valsts budžeta dotācijas un pašu ieņēmumi galvenokārt no biļešu tirdzniecības, 
telpu nomas un ziedojumi. Valsts budžeta dotācija Sabiedrības pamatdarbībai bija EUR 1 840 134.00. Papildus 
Kultūras ministrija piešķīrusi mērķa dotāciju materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai EUR 30 000.00 apmērā, kā arī 
papildus valsts budžeta dotāciju EUR 292 120.00, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz 
kultūras nozari un stabilizētu finanšu situāciju Teātrī, konkrēti, atlīdzības izdevumu segšanai līdz 2020. gada 1. 
oktobrim. Kopējie Sabiedrības pašu ieņēmumi 2020. gadā ir EUR 712 515.00, no kuriem ieņēmumi no biļešu 
tirdzniecības Teātra pastāvīgajā mītnē EUR 657 038.00, saņemtie ziedojumi EUR 5 000.00. Biļešu ieņēmumi kopumā 
2020. gadā veido 92% no pašu ieņēmumiem. Jāpiemin, ka sakarā ar otro izsludināto ārkārtas situāciju valstī 
Sabiedrība nerealizēja ieplānoto repertuāru no 9. novembra līdz 31. decembrim, lemjot atcelt jau vienreiz pārceltās 
izrādes un atgriezt skatītājiem naudu par iegādātajām biļetēm, lai saglabātu lojalitāti pret savu skatītāju un stiprinātu 
skatītāju uzticību Teātrim. 

Sabiedrības izmaksu struktūrā lielāko daļu veido personāla izmaksas – 2020. gadā tās pārsniedza EUR 2 100 000.00. 
Būtiskas izmaksu pozīcijas ir arī Teātra telpu noma un ēku uzturēšanas izdevumi, kā arī jauniestudējumu izveide un 
tekošo izrāžu uzturēšana. 

Sabiedrības darbību 2020. gadā raksturo sekojoši finanšu rādītāji: 

Rādītājs 2020 2019 

Neto peļņas rentabilitāte 23 % 0.8 % 

Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 35 % 17 % 
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Pašu ieņēmumi pret kopējiem ieņēmumiem 25 % 58 % 

Kopējās likviditātes rādītājs 71 % 53 % 

Neto naudas plūsma, EUR EUR -18 255 EUR 101 006.00 

 

Sakarā ar ierobežoto Sabiedrības saimniecisko darbību pārskata gadā, saņemtā valsts budžeta dotācija bija augstāka 
nekā pašu ieņēmumi. Pateicoties Ministru kabineta lēmumam neizmaksāt 2019. gada peļņu dividendēs, tika 
nodrošināta stabila kapitāla struktūra, uzlabojusies kopējā likviditāte, kas ir zemā līmenī. 2020.gada neto naudas 
plūsma salīdzinot ar 2019.gadu ir negatīva.  

Sabiedrība noslēdz 2020. saimniecisko gadu ar peļņu EUR 161 170.00 apmērā, pilnībā sedzot iepriekšējo gadu 
uzkrātos zaudējumus, pamatojoties uz MK Rīkojumu Nr. 645 2020. gada 4. novembrī „Par valstij dividendēs 
izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu”. 

 

(paraksts*) 
Dana Bjorka 

Valdes locekle 
 
2021. gada  27 aprīlī 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 
Piezīme 2020 2019

EUR EUR
Neto apgrozījums 3 713 966                  1 819 393               
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 
iegādes izmaksas 4

(2 299 915)              (2 722 230)              

Bruto peļņa vai zaudējumi (1 585 949)          (902 837)             
Pārdošanas izmaksas 5 (112 259)                 (166 158)                 

Administrācijas izmaksas 6 (240 932)                 (243 693)                 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 7 2 103 806               1 333 360               

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 (2 710)                     (5 634)                     

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 161 956               15 038                 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 9 (786)                        (713)                        
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 161 170                  14 325                    

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 161 170         14 325           
 

 
Pielikums no 13. līdz 23. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 
 

AKTĪVS
Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 10 12 010               15 352               
Citi nemateriālie ieguldījumi 10 9 186                 11 482               

KOPĀ 21 196               26 834               
Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 11 7 341                 5 694                 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 11 427 924             492 143             

KOPĀ 435 265             497 837             
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 456 461             524 671             

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 62 855               72 132               
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 12 7 477                 5 777                 
Avansa maksājumi par krājumiem 12 2                        656                    

KOPĀ 70 334               78 565               
Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 13 19 955               57 312               
Citi debitori 14 3 759                 3 071                 
Nākamo periodu izmaksas 15 26 496               22 012               

KOPĀ 50 210               82 395               
Nauda 16 162 035             180 290             

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 282 579             341 250             

KOPĀ AKTĪVS 739 040        865 921        

 
Pielikums no 13. līdz 23. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 
 

      PASĪVS            
Piezīme 31.12.2020. 31.12.2019.

PAŠU KAPITĀLS EUR EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 32 845                 32 845                 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 18 222 003               270 953               
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (154 421)             (168 746)             
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 161 170               14 325                 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 261 597               149 377               

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi 22 79 092                 78 707                 
KOPĀ 79 092                 78 707                 

Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi 19 83 666                 13 144                 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 42 420                 19 381                 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 20 77 034                 115 901               
Pārējie kreditori 21 1 464                   78 353                 
Nākamo periodu ieņēmumi 23 134 113               323 064               
Uzkrātās saistības 24 59 654                 87 994                 

KOPĀ 398 351               637 837               
KOPĀ  KREDITORI 477 443               716 544               

KOPĀ PASĪVS 739 040         865 921         

 
 
Pielikums no 13. līdz 23. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats 
2020 2019
EUR EUR

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 161 956               15 038                 
Korekcijas:

● pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 67 973                 68 702                 
● nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 6 484                   4 932                   

236 413              88 672                
● Debitoru parādu atlikuma (pieaugums) vai  samazinājums 32 185                 (30 480)               
● Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums 8 231                   57 348                 

● Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu 
atlikumu pieaugums/ (samazinājums) (2 412 906)          (1 285 343)          

Bruto pamatdarbības naudas plūsma (2 136 077)          (1 169 803)          
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (835)                    (673)                    

Pamatdarbības neto naudas plūsma (2 136 912)          (1 170 476)          

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (55 197)               (41 324)               

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (55 197)               (41 324)               

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemts finansējums, ziedojumi 2 173 854            1 312 806            

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 2 173 854            1 312 806            

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Pārskata gada neto naudas plūsma (18 255)               101 006               
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 180 290               79 284                 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 162 035         180 290         

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru 
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

 
 
 
Pielikums no 13. līdz 23. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

2020.gads 2019.gads
EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

32 845 32 845

32 845 32 845

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

270 953 320 032

-48 950 -49 079

222 003 270 953

Nesadalītā peļņa

-154 421 -168 746

161 170 14 325

6 749 -154 421

Pašu kapitāls

149 377 184 131

261 597 149 377

Iepriekšēja gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Rezervju atlikuma palielinājums vai samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Iepriekšēja gada bilancē norādītā summa

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Nesadalītās peļņas palielinājums vai samazinājums

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Iepriekšēja gada bilancē norādītā summa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

 

 
 
 
 
Pielikums no 13. līdz 23. lpp. ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Finanšu pārskata pielikums 
1. Vispārīga informācija par Sabiedrību 

Valsts SIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības juridiskā adrese ir Kaļķu iela 16, Rīga. Saskaņā ar statūtiem sabiedrības darbības veidi ir mākslinieku 
darbība (NACE kods 90.01); radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (NACE kods 90.0), kultūras iestāžu darbība (NACE kods 
90.04), citas izklaides un atpūtas darbība (NACE kods 93.29).  

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un 
2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas 
noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lieto eiro (EUR). 
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijai. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.  

Grāmatvedības uzskaite veikta ar datorprogrammu “Horizon” palīdzību. 

Sabiedrības darbības turpināšana 

Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos 
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var 
ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu 
pārskatā to noteikšanas brīdī. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi darījumi ārvalstu 
valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas publicēta eiro atsauces kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Valūtu kursa 
starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji 
darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, 
pielietojot likmes 33.33% un 20%. Nemateriālie aktīvi ietver datorprogrammu lietošanas tiesības jeb licenču iegādes izmaksas un citu 
nemateriālo ieguldījumu iegādes izmaksas, no kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. 

Pamatlīdzekļi 

Kā pamatlīdzekļi tiek uzskaitītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas sākotnējā iegādes vērtībā no 213 EUR,  kuras atbilst 
visiem šādiem klasifikācijas kritērijiem: 

 tās sabiedrība tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu 
sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu 
pamatlīdzekļu darbības uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes 
nodrošināšanai); 

 tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi; 
 tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai; 

Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojumu aprēķina, 
izmantojot lineāro metodi un noraksta attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā, par pamatu ņemot šādas vadības 
noteiktas gada nolietojuma likmes:  

 Pamatlīdzekļi :  

Datori un biroja tehnika - 3 – 11 gadi / 9,09% - 33,33% 

Mēbeles - 5 - 15 gadi / 6,66% - 20% 

Apgaismojuma aparatūra - 5 – 15 gadi / 6,66% - 16,67% 
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Skaņu aparatūra - 10 – 21 gadi / 4,76% - 16,67% 

Skatuves iekārtas - 10 – 21 gadi / 4,76% - 15% 

Visi pārējie pamatlīdzekli - 3 – 21 gadi / 4,76% - 16,67% 

 
Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.  

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai ja no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav 
gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā 
(ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst 
celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav 
pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma ilgtermiņa uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. 
Norakstāmā vērtība šādiem ieguldījumiem tiek aprēķināta visā atlikušajā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi. 

Pārvērtēšana / ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

Pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši 
augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs. 
Pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības pieaugumu iegrāmato pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve". 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzeklis ir likvidēts vai to vairs neizmanto, vai vērtības 
palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība samazina pārvērtēšanas rezervi arī, aprēķinot pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo 
nolietojumu.  

2015. gada pārvērtēšanas rezultātā noteiktā starpība tika iekļauta attiecīgajā bilances aktīva postenī „Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”, 
kurā norādīti pārvērtēties pamatlīdzekļu objekti, un bilances pasīva postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, iedaļā “Pašu 
kapitāls”.  

Krājumi 

Krājumi ir Sabiedrības aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai un izrāžu veidošanai. Uzveduma līdzekļus veido materiālās 
izmaksas un intelektuālais ieguldījums. Intelektuālais ieguldījums ir scenogrāfijas izstrāde, izrāžu izveidošana (režija), kostīmu skiču 
izstrāde, mūzikas pavadījuma radīšana, izrādes izgaismošana, video grafikas radīšana, horeogrāfijas radīšana, tulkojumi, izrādes 
apskaņošana, scenārija radīšana.   

Saimnieciskās darbības procesā izlietotie materiāli un izejvielas un nemateriālais ieguldījums tiek atzīti par izdevumiem un iekļauti peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā vai arī tiek pārvietoti uz uzveduma līdzekļiem, pamatojoties uz norakstīšanas aktiem. 

Krājumi, kas atzīti par uzveduma līdzekļiem, t.i. kostīmi, dekorācijas, citas materiālas izmaksas un nemateriālais ieguldījums 
jauniestudējumu veidošanai, tiek atzīti par izdevumiem un iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 12 mēnešu laikā vai 8,333% apmērā 
katru mēnesi, sākot no nākama mēneša pēc pirmizrādes. Uzvedumu līdzekļi tika iekļauti bilances aktīva postenī „Izejvielas, 
pamatmateriāli un palīgmateriāli”.  

Postenī „Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” iekļautas izrāžu programmas, CD un citas preces.   

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem 
izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek 
norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.  

Nauda  

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus. 
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Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti 
noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī tālāk minētie 
nosacījumi. 

 

Pakalpojumu sniegšana  

Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildīti 
attiecīgie ieņēmumu uzskaites nosacījumi. Ieņēmumus atspoguļo, ņemot vērā saimnieciskā darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis 
tikai juridisko formu. 

Ieņēmumus no pilnībā izpildītiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem novērtē un uzskaita katram līgumu veidam atsevišķi saskaņā ar 
līguma nosacījumu izpildi: 

 Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī; 
 Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas – neto vērtība (no ieņēmumiem tika atskaitīta ilgtermiņa ieguldījuma 

norakstīšanas vērtība, vai pārdošanas izdevumi); 
 Ieņēmumi no ārvalstu valūtas svārstības rezultātiem – neto vērtība.  

Trešās personas vārdā iekasētās summas, kurus saņem Sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.  
 
Uzkrātie ieņēmumi 
 
Postenī norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata 
gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis norēķinu 
dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.   
 
Uzkrātās saistības 
 
Postenī “Uzkrātās saistības” norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā 
saņemtajiem pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl 
nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un 
faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem. Uzkrātās saistības  neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķinātas 
saskaņā ar darbinieku neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu un dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos. Katra 
pārskata beigās grāmato tikai šīs summas starpības.  
 
Nākamo periodu ieņēmumi 

   

 
Pamatlīdzekļu iegādei vai izveidošanai saņemtie dotāciju līdzekļi ir uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi, kurus pakāpeniski ietver 
pārskata perioda ieņēmumos par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā.  
Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā  tiek atspoguļoti  biļešu pārdošanas ieņēmumi, kas saņemti pārskata gadā, bet attiecas uz nākamo 
gadu, kā arī saņemtais valsts papildfinansējums, Valsts Kultūrkapitālfonda finansējums, dāvinājumi, kuru izlietojumu nosaka līgumi vai 
pušu vienošanās, un kuri saņemti noteiktu izrāžu iestudēšanai vai projektu realizēšanai nākamajos periodos.  

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības finansiālo 
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti 
finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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3. Neto apgrozījums 

a) No citiem pamatdarbības veidiem    2020 2019 

Biļešu ieņēmumi no izrādēm  635 788 1 640 877 

Biļešu ieņēmumi no viesizrādēm  21 250 55 241 

Ieņēmumi no telpu nomas  5 723 30 708 

Pārējie ieņēmumi   51 205 92 567 

 KOPĀ: 713 966 1 819 393 
 

4. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 
iegādes izmaksas 

 2020 2019 

Personāla izmaksas 1 423 051 1 533 340 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 318 583 317 823 

Telpu īre un komunālie pakalpojumi 121 541 160 364 

Saņemtie pakalpojumi 28 795 68 035 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums  74 070 72 802 

Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos vērtības norakstījumi   387 268 

Nemateriālo inscenējuma līdzekļu vērtības norakstīšana 77 487 133 483 

Dekorāciju, kostīmu un rekvizītu vērtības norakstīšana 34 635 67 764 

Komandējumu izdevumi 4 337 15 699 

Iekārtu remonts un tehniskā apkalpošana  22 554 23 603 

Apsardze 1 483 21 192 

Autortiesību izmaksas (AKKA/LAA un citas jur. per.)  43 261 115 597 

Remonta un telpu uzkopšanas izdevumi un citi  43 678 36 452 

Materiālu izmaksas 20 939 32 139 

Transporta izdevumi 11 417 22 894 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 8 842 9 383 

Neatskaitāmais pievienotās vērtības nodoklis 64 370 90 894 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 485 498 

KOPĀ: 2 299 915 2 722 230 
 

5. Pārdošanas izmaksas 
 2020 2019 

Personāla izmaksas 54 286 54 624 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12 995 12 957 

Biļešu pārdošanas izdevumi 15 328 43 912 

Reklāmas izdevumi 27 879 49 503 

Citi mārketinga un pārdošanas izdevumi 1 762 5 153 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 9 9 

KOPĀ: 112 259 166 158 
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6. Administrācijas izmaksas 
 2020 2019 

Personāla izmaksas 151 298 162 224 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 36 352 38 657  

Reprezentācijas izdevumi 8 321 20 758 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas  15 455 2 000 

Apdrošināšanas izdevumi 881 1 784 

Sakaru izmaksas 3 629 3 497 

Darba aizsardzības izdevumi 2 277 2 422 

Biroja izmaksas 2 293 1 782 

Banku pakalpojumi 2 195 2 881 

Citi administratīvie izdevumi 18 196 7 649 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 35 39 

KOPĀ: 240 932 243 693 
 

7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
  2020 2019 

Kultūras ministrijas dotācija 1 752 013 1 285 006 

Kultūras ministrijas dotācija noteiktiem mērķiem 7 281 7 245 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  292 120  

KKF finansējums noteiktam mērķim 6 600  

Ieņēmumos iekļautā Kultūras ministrijas dotācijas daļa pamatlīdzekļiem  40 792 38 092 

Ziedojumi  5 000 3 000 

Citi ieņēmumi   17 

KOPĀ: 2 103 806 1 333 360 
 

8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  
 2020 2019 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto  41 

Kavējuma nauda 2655 5 027 

Likvidēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība   564 

Pārējās izmaksas 55 2 

KOPĀ: 2 710 5 634 
 
 

9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 
 2020 2019 

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 786 713 

KOPĀ: 786      713 
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10. Nemateriālie ieguldījumi  
 
 

Koncesijas, patenti, 
licences, preču zīmes 

un tamlīdzīgas 
tiesības

Citi nemateriālie 
ieguldījumi

KOPĀ

2018. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība 23 253                          23 253                                               
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (4 835)                           (4 835)                                                
Bilances vērtība 31. decembrī 18 418                          18 418                                               

2019. gads
Bilances vērtība 1. janvārī 18 418                          18 418                                               
Iegāde 1 866                            11 482                          13 348                                               
Izlsēgšana (sākotnēja vērtība) (730)                              (730)                                                   
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 
amortizācija 730                               730                                                    
Amortizācija (4 932)                           (4 932)                                                
Bilances vērtība 31. decembrī 15 352                          26 834                                               

2019. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība 24 389                          11 482                          35 871                                               
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (9 037)                           (9 037)                                                
Bilances vērtība 31. decembrī 15 352                          11 482                          26 834                                               

2020. gads
Bilances vērtība 1. janvārī 15 352                          11 482                          26 834                                               
Iegāde 846                               846                                                    
Izslēgšana (sākotnējā vērtība) -                                                         
Izslēgto nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 
amortizācija -                                                         
Amortizācija (4 188)                           (2 296)                           (6 484)                                                
Bilances vērtība 31. decembrī 12 010                          9 186                            21 196                                               

2020. gada 31. decembrī
Sākotnējā vērtība 25 235                          11 482                          36 717                                               
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazinājums (13 225)                         (2 296)                           (15 521)                                              
Bilances vērtība 31. decembrī 12 010                          9 186                            21 196                                               
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11. Pamatlīdzekļi  
 
Pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats: 
 

Pārējie pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa ieguldījumi 

nomātājos pamatlīdzekļos
KOPĀ

2018. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1 809 038                       5 735                                1 814 773                           
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (1 226 218)                     (913)                                  (1 227 131)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 582 820                          4 822                                587 642                              

2019. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 582 820                          4 822                                587 642                              

Iegāde 26 836                            1 140                                27 976                                
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā vertība (3 976)                            (3 976)                                 
Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 3 412                              3 412                                  

Nolietojums (116 949)                        (268)                                  (117 217)                             

Bilances vērtība 31. decembrī 492 143                          5 694                                497 837                              

2019. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1 831 898                       5 962 1 837 860                           
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (1 339 755)                     -268 (1 340 023)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 492 143                          5 694                                497 837                              

2020. gads

Bilances vērtība 1. janvārī 492 143                          5694 497 837                              

Iegāde 52 317                            1 766 54 083                                
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā vertība (740)                               (740)                                    
Izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 740                                 740                                     

Nolietojums (116 536)                        -387 (116 923)                             

Bilances vērtība 31. decembrī 427 924                          7 073                                434 997                              

2020. gada 31. decembrī

Sākotnējā vērtība 1 883 475                       7 728                                1 891 203                           
Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums (1 455 551)                     (387)                                  (1 455 938)                          

Bilances vērtība 31. decembrī 427 924                          7 341                                435 265                              

 
 
Sabiedrība turpina saimnieciskajā darbībā izmantot pilnībā amortizētus pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus. Šādu pamatlīdzekļu 
sākotnējā vērtība 31.12.2020 sastādīja 462 443 EUR, 31.12.2019   - 89 289 EUR.  
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12. Krājumi  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli :     

Materiāli iecirkņos  17 823 7 998 

Materiālie uzvedumu līdzekļi  18 285 21 481 

Nemateriālie uzvedumu līdzekļi 24 920 42 143 

Biļešu un dāvanu karšu veidlapas  1 827 510 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai :    

Preces pārdošanai (izrāžu programmas, CD, u.c.. preces)  7 477 5 777 

Avansa maksājumi par krājumiem  2 656 

KOPĀ: 70 334 78 565 
 

13. Pircēju un pasūtītāju parādi 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Pircēju un pasūtītāju parādi  19 955 57 312 

   

KOPĀ: 19 955 57 312 

14. Citi debitori  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Avansi darbiniekiem  300 359 

Garantiju summas 1 055 1 915 

Pārējās prasības pret personālu   32 

Uzkrātie ieņēmumi  732 

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 1 999  

Citi debitori 405 33 

KOPĀ: 3 759 3 071 

 

15. Nākamo periodu izmaksas 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Apdrošināšana 21 959 19 672 

Jaunuzvedumu izdevumi  173 

Abonēšana  1 704 1 791 

Autoratlīdzības 2 590 376 

Autoratlīdzības  243  

KOPĀ: 26 496 22 012 

 

16. Nauda 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Nauda bankā  145 284 170 503 

Nauda kasē  16 751 7 201 

Nauda ceļā – norēķini ar kartēm   2 586 

KOPĀ: 162 035 180 290 

   



VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” 2020. gada pārskats 
 

  21 

17. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 
 
Sabiedrības daļu kapitāls ir 32 845 EUR, un to veido 32 845 daļas. Katras daļas nominālvērtība ir EUR 1.  
Sabiedrības kapitāldaļu turētājs ir Kultūras ministrija.  
 

18. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana tika veikta 2015.gadā, pamatojoties uz kustamās mantas vērtētāja  J. Bojaruna  (LĪVA sertifikāts Nr.15) veikto 
pamatlīdzekļu mantisko novērtējumu. Pārvērtēta tika daļa no bilances postenī „Pārējie pamatlīdzekļi” uzskaitītajiem pamatlīdzekļiem – 
mēbeles, datori, skaņu aparatūra, apgaismes aparatūra, skatuves iekārtas un citi.  
 

Pamatlīdzekļu postenis Pārvērtēšanas rezerve 
31.12.2020., EUR 

Pārvērtēšanas rezerve 
31.12.2019., EUR 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas 
rezerves samazinājuma 
korekcijas 2020.g., EUR   

Pārējie pamatlīdzekļi  222 003 270 953 48 950 

 

19. No pircējiem saņemtie avansi  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Par pārdotajām biļetēm 82 670 13 144 

Par mācībām teātra studijā  996  

KOPĀ: 83 666 13 144 
Postenī uzrādīti saņemtie avansi par pārdotajām biļetēm uz izrādēm no 2020. gada 12. marta līdz gada beigām. Sakarā ar ārkārtas 
situāciju Latvijā saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību tika pieņemts lēmums atgriezt naudu skatītājiem.  

20. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 49 478 67 087 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25 943 41 804 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  49 

Pievienotās vērtības nodoklis 1 570 6 916 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 43 45 

KOPĀ: 77 034 115 901 

Pārskata gadā Sabiedrība divas reizes ir saņēmusi valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu samaksas termiņa pagarinājumus uz 1 gadu. 
Bilances datumā nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu saistības pilnībā izpildītas.  

21. Pārējie kreditori 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Neizmaksātā darba alga un autoratlīdzības 753 77 429 

Arodbiedrības biedru nauda 711 723 

Norēķinu personas   201 

KOPĀ: 1 464 78 353 

22. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 
 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Finansējums pamatlīdzekļu iegādei   79 092 78 707 

KOPĀ: 79 092 78 707 
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23. Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa)  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Kultūras ministrijas pamatdotācija, kas pārcelta uz 2021.gadu  88 121  

Finansējums pamatlīdzekļu iegādei – gada laikā pēc bilances datuma ieņēmumos iekļauj. daļa 28 051 39 228 

Biļešu pārdošanas ieņēmumi par nākamo gadu 26 257 251 

Dāvanu kartes  16 190 16 895 

Kultūras ministrijas mērķdotācija  7 281 

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi 1 725 2 409 

KOPĀ: 134 113 323 064 

24. Uzkrātās saistības  
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 39 152 29 013 

Uzkrātās saistības par darba algu  un VSAOI iemaksu darba devēja daļu 1 008 10 945 

Uzkrātās saistības piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem  19 494 48 036 

KOPĀ: 59 654 87 994 

 

25. Finanšu un iespējamās saistības 

Sabiedrība kā nomnieks noslēgusi operatīvās nomas līgumu par automašīnas nomu. Līguma termiņš ir 2021. gada 30. oktobris. 2020. 
gada 31. decembrī kopējos minimālos nomas maksājumus saskaņā ar neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem var atspoguļot šādi:  

 
 31.12.2020. 31.12.2019. 

Nomas līgums Swedbank Līzings SIA  2 520 4 581 

KOPĀ: 2 520 4 581 

26. Darbinieku skaits 
 
Darbinieku skaits: 

 2020 2019 

Vidējais darbinieku skaits 122 127 

KOPĀ: 122 127 
Papildus pastāvīgajiem darbiniekiem Sabiedrība piesaista personālu, slēdzot līgumus par atsevišķu darbu izpildi. Vidējais šādā veidā 
pieaicināto darbinieku skaits 2020. gadā ir 37 un 2019. gadā 83.  
 

27. Ziņas par nomas līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā 
 
2010. gada 16. jūlijā ar Rīgas Domes Īpašuma departamentu noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. DI-10-355lī par Rīgas 
pilsētas pašvaldībai piederošā ēku kompleksa Rīgā Kaļķu ielā 16, Kaļķu ielā 14 un Kalēju ielā 4 daļas nomu. Līguma termiņš līdz 
2040.gada 15.jūlijam. Tāpat 2020.gadā teātrim ir noslēgti telpu nomas līgumi ar SIA “Ziemeļmeita” un SIA “IB nekustamo īpašumu 
pakalpojumi” apsaimniekošanā esošajām noliktavām dekorāciju un kostīmu glabāšanai.  
 

28. Ziņas par citiem līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā 
Ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju noslēgtais 2020.gada 31.janvāra līgums Nr. 2.5.-11-212 „Par valsts budžeta finansējuma 
izlietošanu”, pamatojoties uz kuru  VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” tika piešķirts budžeta finansējums deleģēto valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanai kultūras jomā 2020. gadam. 
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29. Informācija par nelabvēlīgiem un labvēlīgiem notikumiem pārskata gadā  
 
No 2020. gada 13. marta valstī ir spēkā ar COVID-19 infekcijas izplatību saistītie ierobežojumi un viena pārskata gada laikā valstī ir 
tikušas izsludinātas divas ārkārtas situācijas. Teātra darbību ārkārtas situācijas apstākļos būtiski ietekmēja ierobežojumi un aizliegums 
rīkot publiskus pasākumus. Tā, piemēram, skatītāju un izrāžu skaita samazinājuma rezultātā biļešu ieņēmumi pārskata gadā, salīdzinot ar 
2019. gadu, samazinājās par 61 procentiem. Ņemot vērā sarežģītos globālos apstākļus, Kultūras ministrija piešķīrusi mērķa dotāciju 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai EUR 30 000.00 apmērā, kā arī papildus valsts budžeta dotāciju EUR 292 120.00, lai mazinātu 
Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un stabilizētu finanšu situāciju Teātrī, konkrēti, atlīdzības izdevumu 
segšanai līdz 2020. gada 1. oktobrim. Lai rastu atbalsta iespējas grūtajos finansiālajos apstākļos, Teātris, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr. 453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību,” saņēmis de minimis atbalstu no Rīgas domes 
Īpašuma departamenta telpu nomas maksas samazināšanas un pilna atbrīvojuma ietvaros, 2020. gadā ietaupot EUR 17 419,05. Tāpat ir 
izdevies piesaistīt papildu finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda un nodibinājuma „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” radošo projektu 
realizācijai.  
Vadība uzskata, ka pateicoties saņemtajam atbalstam, Sabiedrība spēja mazināt COVID-19 krīzes ietekmi un turpināt darbību, pildot 
deleģētos uzdevumus kultūras jomā.  
 

30. Juridiskās prasības 
 
Sabiedrība iesaistīta vairākos tiesas procesos – civillietās, kas uzsāktas 2020. gadā. Civillietās, kur ir Teātra prasības pret darbinieku un 
darbinieka prasības pret Teātri, tiesas diena nav noteikta, tādejādi nav lietderīgi noteikt jebkādu maksājumu termiņu. Savukārt civillietā 
par cita darbinieka prasību pret Teātri plānots izlīgums civilprocesa kārtībā. Saskaņā ar vadības viedokli šajā finanšu pārskatā nav veidoti 
nekādi uzkrājumi minētajām tiesvedībām. 
 

31. Notikumi pēc bilances datuma 

Pēc pārskata gada beigām 2021. gadā  Latvijas Republikā joprojām ir spēkā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītie ierobežojumi, 
kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv ekonomikas 
attīstības nenoteiktība. Ārkārtas situācijas laikā Sabiedrība ir veikusi darbības, kuru pamatā ir ieteikumi un vadlīnijas, kas saņemtas no 
valdības iestādēm, lai palīdzētu novērst COVID-19 izplatību.  

Vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt šo ārkārtas situāciju tikai ar valdības pieņemtiem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai 
COVID-19 radīto seku novēršanai. Sabiedrības vadība ir rūpīgi izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās 
krīzes ietekmi uz sabiedrības darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanās pieņēmums ir pilnībā piemērojams. 

Šie secinājumi balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz 
Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības pašreizējā izvērtējuma. 

Laika posmā no finanšu gada pēdējās dienas līdz šī gada pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi nozīmīgi notikumi, kas 
varētu būtiski ietekmēt pārskata gada rezultātu. 
 

(paraksts*)  (paraksts*) 
Dana Bjorka  Diana Maksimova 

Valdes locekle  Galvenā grāmatvede 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” dalībniekam 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” (“Sabiedrība”) pievienotajā 
gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata no 8. līdz 23. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 
 bilanci 2020. gada 31. decembrī,  
 peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 
 pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 
 naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kā arī  
 finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu 

informāciju. 
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 
un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumu (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”).  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju 
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas 
noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas 
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai 
Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko 
Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības.  
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:  
       informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā, 
       vadības ziņojums, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 4. līdz 7. lapai.  
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to 
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas 
Republikas tiesību aktu prasībām.  
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita 
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, 
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs 
secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības 
lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 
 
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, 
prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu 
pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 
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Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar 
vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ 
izraisītas būtiskas neatbilstības.  
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības 
sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa 
piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas 
alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanas procesa 
uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas 
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 
pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. 
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 
atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam 
profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas 
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas 
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo 
krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem 
atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās 
informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz 
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, 
kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, 
ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē 
Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus pielikumā, 
un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par plānoto 
revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 
trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA I.F. Revīzija 
zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.109 
-------------- 
Elita Stabiņa 
valdes locekle, LR zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 162, Rīga, Latvija, 2021. gada 27. aprīlī 
Revidenta elektroniskais paraksts attiecināms uz gada pārskatam pievienoto Neatkarīgu revidentu ziņojumu, 
kas pievienots Gada pārskata dokumentam no 24. līdz 25. lapai. 
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