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Informācija par Sabiedrību 
 
 

Sabiedrības nosaukums “Rīgas acs” SIA 
 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
 

Reģistrācijas numurs, vieta un 
datums 

401 034 430 88 
Rīga, 2011. gada 02. augustā 
 

Pamatdarbības veidi            
 
 
 
 
Adrese 

Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu ieviešana un tās  
ekspluatācijas nodrošināšana. Transporta vadības un plānošanas 
centra ierīkošana. 
NACE kods 63.11 ; (62.01); (62.03); (71.20); (00.00) 
 
Ganību dambis 32 
Rīga, LV-1005 
Latvija 
 

Dalībnieks Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 
satiksme”(100%) 
Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,  
ieņemamie amati 

 
Edgars Bebris - Valdes loceklis   
 

Grāmatvede Vera Karlsone 
  
Pārskata gads 
 
Finanšu pārskatā lietotā 
naudas vienība 
 
Vidējais darbinieku skaits 
 

2022. gada 1. janvāris − 31. decembris 
 
EUR 
 
 
10 

Revidenta un atbildīgās 
zvērinātas revidentes vārds un 
adrese 

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes Audits” 
Pulkveža Brieža iela 15 

Rīga, LV−1010 
Latvija 
 
Atbildīgā zvērinātā revidente: 
Sandra Vilcāne 
zvērinātā revidente  
sertifikāts nr.30  
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Vadības ziņojums 

 

Darbības veids  

 

Rīgas acs SIA (turpmāk - Sabiedrība) dibināšanas mērķis – informatīvo sistēmu un ekspluatācijas 

nodrošināšana, citu satiksmes vadības sistēmu ieviešana un ekspluatācijas nodrošināšana, 

sabiedrībai noderīgas informācijas un komercinformācijas izvietošanas nodrošināšana uzstādītajos  

monitoros. 

 

Sabiedrības darbības virzieni un finanšu rādītāji pārskata gadā 

 

Pārskata gadā Sabiedrība Sistēmas ekspluatācijas stadijā  nodrošināja informatīvās sistēmas 

programmatūras un elektroniskā aprīkojuma, kā arī specializēto iekārtu darbību, uzturēšanu un 

regulāru sistēmas atjaunināšanu. Programmatūras un elektroniskā aprīkojuma uzturēšana ietver 

automātiskās transporta līdzekļu uzraudzības sistēmas, videonovērošanas sistēmas, alkometra 

sistēmas un citu apakšsistēmu funkcionalitātes nodrošināšanu, periodisku operatīvās sistēmas 

atjaunošanu, monitoringu, datu kopēšanu, sistēmas paplašināšanu, diagnostiku, labošanu u.c. 

Sistēma veido datu bāzi ar unikāliem, milzīga apjoma datiem. Sistēma ir visai sarežģīts informatīvo 

tehnoloģiju veidojums ar vairākiem desmitiem fizisku un virtuālu serveru, kuru darbību un uzturēšanu 

nodrošina Sabiedrība. Tāpat Sabiedrība nodrošināja  iesniegto vizuālās informācijas materiālu 

pārraidīšanu sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros. 

 

Atbilstoši pamatdarbības virzienam, pārskata periodā Sabiedrība nodrošināja uzstādīto 62 pasažieru 

informēšanas tablo  informatīvās sistēmas programmatūras un elektroniskā aprīkojuma, kā arī 

specializēto iekārtu darbību, uzturēšanu un darbības atjaunināšanu.  

 

Pārskata periodā Sabiedrība uzsāka atskaišu servisa veidošanu ar mērķi  radīt atskaišu servisa 

kompetenci. Aizstājot esošo atskaišu servisu, Sabiedrība plānoja nodrošināt esošo datu 

atspoguļošanas atskaišu servisu ar datu atainošanas programmatūru, kas ievērojami samazinās 

atskaišu servisa reakcijas laiku un izmaksas. 

 

Attīstot ātrās diagnostikas procesu, t.i. izmantojot automatizētos procesus panākot standartgadījumu 

nekavējošu identifikāciju un nekavējošu paredzētu reakciju, Sabiedrība pārskata periodā papildus 

testēšanā nodotajiem vadītāja pieslēgšanās un transporta līdzekļa identifikācijas līmeņa analīzes 

rīkiem, uzsāka veidot log failu kļūdu indikatoru apkopojumu, kas pēc indikācijas apstiprinājuma 

gūšanas, tiks iekļautas apziņošanas kopā.  

 

Tāpat Sabiedrība pārskata periodā veikusi borta iekārtu modernizāciju tramvaju maršrutos tādejādi 

panākot uzlabojumus datu stabilitātē, kas ļauj Sabiedrības klientam nodrošināt automatizācijas 

risinājumus un secīgi – izmaksu samazinājumu. 

 

Sabiedrības darbība pārskata gadā ir veikta nepārsniedzot plānoto Izdevumu prognozi. Pārskata 

periodā novērots reklāmas tirgus aktivitātes pieaugums, kas ļāva 4.ceturksnī palielināt ieņēmumus. 

 

Vadības ziņojums (turpinājums) 

 

2022. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 10 cilvēki ar vidējo mēneša atalgojumu (pirms 

nodokļu nomaksas) 1 705 EUR. 

Sabiedrības aktīvi 2022. gada beigās veidoja 10,2 miljonus EUR. 

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās ir 1,2 miljons EUR. 

Sabiedrība 2022. gadu noslēdza ar peļņu  124,206 EUR  apmērā. 

 

 

Turpmākā  sabiedrības attīstība 

 

2023. gada 2. maijā beidzas ar Swarco Baltic AS noslēgtais Atbalsta un tehniskās apkopes 

pakalpojumu līgums un aizstājošā risinājuma izstrādi un pakalpojuma aizstāšanas procesa virzību 

uzņēmies Kapitāla daļu turētājs. Tādējādi  Sabiedrības pamatdarbībā sagaidāmas ievērojamas 

izmaiņas. Tomēr ņemot vērā, ka aizstājošā risinājuma izstrāde  nav noslēgusies un atbilstošas 

izmaiņas 2013. gada 9. decembra Līgumā par sistēmu ieviešanu un pārvaldību Nr. LIG/2013/496 vēl 
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nav veiktas, Sabiedrības turpmākās darbības aprises nav skaidras. Attiecīgos Sabiedrības 

pārvaldības dokumentos izmaiņas tiks ieviestas nekavējoties pēc Sabiedrības turpmākās darbības 

plāna sagatavošanas. 

 

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā 

 

Sabiedrība neveic pasākumus pētniecības un attīstības jomā. 

 

Finanšu risku vadība 

 

Sabiedrība ir pakļauta vairākiem finanšu riskiem, tai skaitā likviditātes, kredītriskam, procentu likmju 

svārstību riskiem. Sabiedrības vadība cenšas samazināt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi 

uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.  

 

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, 

uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.  

 

Notikumi pēc bilances datuma 

 

Laika posmā no gada pārskata pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav 

bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāsniedz papildu 

informācija. 

 

 

     

Edgars Bebris     

Valdes loceklis     

 
 

 

Rīgā, 2023. gada ___. aprīlī 
 

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku sapulce 2023. gada __. ___________________________ 
 
 
Dalībnieku sapulces priekšsēdētājs _________________ 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022. gadu 
 

  Pielikums 2022  
2021 

 

   EUR  EUR 

      

1. Neto apgrozījums 

b) no citiem pamatdarbības veidiem 1 3,623,241  3,609,192 

      

2. Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (3,420,906)  (3,398,918) 

      

3. Bruto peļņa   202,335  210,274 

      

      

4. Administrācijas izmaksas 3 (140,220)  (151,532) 

      

      

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 4,714  18,742 

      

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (42)  (61) 

      

 

7. 

 

Ieņēmumi no līdzdalības: 

a) asociēto sabiedrību kapitālā  57,419  - 

      

8. Procentu maksājumi  un tamlīdzīgas 

izmaksas 

 

a) no radniecīgajām sabiedrībām 6 (72,244)  (72,244) 
      

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi 

a) no radniecīgajām sabiedrībām 7 72,244  72,244 

 
     

10. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma 

nodokļa   124,206  77,423 

      

11.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata    - 

 gadu     

      

12. Pārskata gada peļņa  124,206  77,423 

 

 

 

 

 

    

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     
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Bilance 2022. gada 31. decembrī 
 

 Pielikums 31.12.2022.  31.12.2021 

Aktīvs  EUR  EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi     

     

Pamatlīdzekļi:     

1. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 

2. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  
8 

- 

  32,586  
- 

32,586 

3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto     

celtniecības objektu izmaksas. 
 

-  687 

Pamatlīdzekļi kopā:  32,586  33,273 

     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

1. Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību 

kapitālā 9 682,796  682,796 

2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 9 10,140  10,140 

3. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 10 8,036,923  10,046,154 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  8,729,859  10,739,090 

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  8,762,445  10,772,363 

 

Apgrozāmie līdzekļi 
 

   

Krājumi:     

     

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   14  153 

2. Avansa maksājumi par precēm/krājumiem  2,371  - 

Krājumi kopā:   2,385  153 

     

Debitori:     

1. Pircēju un pasūtītāju parādi  32,407  27,878 

2. Nākamo periodu izmaksas 11 350,254  421,870 

3. Uzkrātie ieņēmumi  6,540  6,420 
 4. Citi debitori  16  143 

Debitori kopā:  389,217  456,311 

Nauda: 12 1,094,343  1,059,158 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1,485,945  1,515,622 

     

Aktīvu kopsumma  10,248,390  12,287,985 

 

 

 

 

     

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     
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Bilance 2022. gada 31. decembrī 
 

 Pielikums 31.12.2022.  31.12.2021. 

  EUR  EUR 

Pasīvs     

Pašu kapitāls: 

 
 

  

 

1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls) 13 721,393  721,393 

2. Iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)  354,391  354,391 

3. Pārskata gada peļņa  124,206  77,423 

Pašu kapitāls kopā:  1,199,990  1,153,207 

     

Kreditori:     

Ilgtermiņa kreditori: 

 
 

   

1. No pircējiem saņemtie avansi 14 6,632,721  8,720,275 

Ilgtermiņa kreditori kopā:  6,632,721  11,063,676 

     

Īstermiņa kreditori: 

 
 

   

1. No pircējiem saņemtie avansi 15 2,122,737  2,122,737 

2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  2,560  523 

3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

 

16 9,923  16,518 

4. Uzkrātās saistības   280,459  274,725 

Īstermiņa kreditori kopā:  2,415,679  2,414,503 

     

Kreditori kopā:  9,048,400  11,134,778 

     

Pasīvu kopsumma  10,248,390  12,287,985 

 

 

    

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gadu 
 

 

Pamatkapitāls Nesadalītā peļņa/ 
(Uzkrātie  

Zaudējumi)  
 

Kopā 

 EUR EUR EUR 
Atlikums 2020. gada  
31. decembrī 721,393 641,190  1,362,583 
    

Pārskata gada peļņa  77,423 77,423 

Nesadalītās peļņas 
samazinājums 

 (286,799) (286,799) 

    

Atlikums 2021. gada 
31. decembrī 721,393 431,814 1,153,207 
    
Pārskata gada peļņa  124,206 124,206 
    
Nesadalītās peļņas 
samazinājums 

 (77,423) (77,423) 

    

 
Atlikums 2022. gada 
31. decembrī 

 
721,393 

 
478,597 

 
1,199,990 

 

 
 

     

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     
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Naudas plūsmas pārskats par 2022. gadu 

(pēc netiešās metodes) 

 Pielikums 2022  2021 

  EUR  EUR 

1.Pamatdarbības naudas plūsma     

Peļņa vai zaudējumi  pirms uzņēmuma ienākuma 

nodokļa 
 

124,206 

 

77,423 

Korekcijas:     

a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma 

korekcijas 

b) Uzkrājumu veidošana (izņemot 

uzkrājumus nedrošiem parādiem) 

c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas 

izmaksas 

 

 

 
          -      
 
 
            5,734 
 

    
         72,244 

 
           

 

 
             96 

 
 

     - 
 
       

        72,244 
           
            
             

  202,184  149,763 

Korekcijas: 

     

a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai 

samazinājums  64,862  146,087 

b) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem 

kreditoriem maksājamo parādu atlikumu 

pieaugums vai (samazinājums)  (4,558)  (97,252) 

     

     

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  60,304  48,835 

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa 

maksājumiem  (15,485)  - 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  247,003  198,598 

     

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  -  (687) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  687  - 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  687  (687) 

 

3. Finansēšanas darbības naudas plūsma     

Saņemtie/atmaksātie avansi 14, 15 (2,087,554)  (2,343,401) 

Atmaksātie aizņēmumi  -  - 

Samaksātie procenti 6 (72,244)  (72,244) 

Izmaksātās dividendes  (61,938)  (286,799) 

Finanšu līzings  2,009,231  2,009,231 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (212,505)  (693,214) 

     

Pārskata gada neto naudas plūsma  35,185  (495,303) 

     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 

sākumā  1,059,158  1,554,461 

 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada beigās 12 1,094,343  1,059,158 

 

 

 

    

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     
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Finanšu pārskata, kas sagatavots uz  2022.gada 31.decembri  pielikums  
 

 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies 

turpmāk 

 

 

(a) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likumu”, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas MK pieņemto 

Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” nosacījumus,  

balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. 2022. gada 31. decembrī Sabiedrība atbilst mazas sabiedrības 

kategorijai. 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izmaksu funkcijas. 

 

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

 
(b) Pielietotie grāmatvedības principi 

 
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk; 

2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 

3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: 

       a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa, 

b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos 
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta 
vadība; 

c) aprēķināts un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, 
ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. 
Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas 
datuma; 

5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 
6) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 
7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu 
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 
8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai 
pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un 
palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas 
pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs 
izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. 
 

(c) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un 
pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti. Ieņēmumi 
no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 
 

(d) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – eiro (EUR). 

Darījumi ārvalstu valūtās tika pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa (dienas sākumā), kuru 

nosaka pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un 

kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. 

 

 

   

   

http://m.likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums


 
 "RĪGAS ACS” SIA 

2022. GADA PĀRSKATS 

12 
 

   

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību 

vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā. 

 

(e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti to iegādes  vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes 

vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi vai 

izveidošanu. Citas ar pamatlīdzekļa izveidošanu saistītās netiešās izmaksas tiek kapitalizētas iegādes vērtības 

sastāvā, sākot ar brīdi, kad sākusies pamatlīdzekļu piegāde Sabiedrībai. Nolietojumu  aprēķina pēc lineārās 

metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā,  

izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: 

 

 % gadā 

Licences 35 

Pārējie pamatlīdzekļi 20 

 

  
Pamatlīdzekļu atlikumi ir pārbaudīti gada inventarizācijā. 
Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo 
vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā 
atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā. 
 
(f) Krājumu novērtēšana 
 
Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un  
pašizmaksas. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. 
Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā. 
Sabiedrība  lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga 
veida un lietojuma krājumiem. 
 
g)        Ieņēmumu atzīšanas principi 
 
Ieņēmumus Sabiedrība gūst no Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu ieviešanas un tās ekspluatācijas 
nodrošināšanas, vizuālās informācijas materiālu pārraidīšanas nodrošināšanas sabiedriskā transporta līdzekļos 
uzstādītajos monitoros. 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. 
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti tad, kad pakalpojums ir sniegts un pakalpojuma saņēmējam ir 
izrakstīts rēķins. 
 
h) Izdevumu atzīšanas principi 
 
Sabiedrības parastās darbības gaitā radušies izdevumi ir Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu ieviešanas 
un tās ekspluatācijas nodrošināšanas izmaksas, algas, nolietojums. Katru vērtību patēriņu  pakalpojumu 
sniegšanai citiem apzīmē kā izmaksas. 
Izdevumi tiek atzīti tad, kad prece vai pakalpojums saņemts, ko apliecina saņemtie rēķini, pavadzīmes. 
 
 

i) Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. 

Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība 

nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā  atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu 

apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. 

 

j) Īstermiņa posteņi 
 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk 
par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada 
laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 
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k) Aizņēmumi 

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 

izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, 

izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar 

aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā. 

 

l) Nodokļi 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 

 

m) Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts 

pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu 

aizplūšana un summu var ticami aplēst. 

 

n) Uzkrātās saistības 
 
Norāda 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 
 

o) Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti 

likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.  

 

p) Saistītās puses 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 

sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst 
parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju 
par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.  

 

q) Finanšu noma – Sabiedrība ir iznomātājs 

Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība nodod būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek 

klasificēta kā finanšu noma. Ja aktīvi tiek iznomāti finanšu nomā, nomas maksājumu pašreizējā vērtība tiek atzīta 

kā finanšu nomas prasības. Nomas ienākumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, lai tie 

atspoguļotu nemainīgu, periodisku atdevi attiecībā uz neto ieguldījumu finanšu nomā.  

 
r) Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 

 
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu 
ienākuma nodokli par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais 
nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma " Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums" prasības, nosakot ar nodokli 
apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. Nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu 
netiek ņemti vērā reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas kopā pārskata gadā 
nepārsniedz piecus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba 
samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. 
 

s) Elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS) 
 
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 pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. 
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc 
sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā 
informācija ir sniegta citā griezumā, tā neietver pilnībā visu gada pārskata pielikumā iekļauto informāciju un 
tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata 
informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilnu 
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Sabiedrības gada pārskatu par 2020.gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto 
finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskanētā veidā pievienotajā pielikumā. 
 
t) Būtiskie pieņēmumi un spriedumi 
 
Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, sabiedrības vadība novērtē un izdara 
aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata 
sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus.  
Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Jomas, kuras visvairāk var ietekmēt pieņēmumi ir vadības 
pieņēmumi un aprēķini, nosakot pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, debitoru un krājumu atgūstamo 
vērtību.  
 
Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana 
 
Sabiedrības vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās ekspluatācijas laiku, balstoties uz vēsturisko informāciju, 
novērtējot aktīva pašreizējo stāvokli un ārējos novērtējumus. 
 
Debitoru atgūstamā vērtība 
 
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība izvērtēta katram klientam atsevišķi. Sabiedrības vadība ir izvērtējusi debitoru 
parādus un pārskata gadā izveidojusi uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem 
 
Krājumu novērtēšana 
 
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pamatinformāciju, iespējamos pieņēmumus un 
nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, 
ka arī krājumu neto pārdošanas vērtība. 
 
 
u) 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 pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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    Skaidrojumi pie peļņas aprēķina posteņiem 
 

(1) Neto apgrozījums  2022 (1)  2021 

 EUR  EUR 

    

 

Ieņēmumi no  pakalpojumu sniegšanas 3,623,241  3,609,192 

 3,623,241  3,609,192 

(2) Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

 

Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas 122,071  133,611 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 28,699  31,331 

Atbalsta un tehniskās apkopes pakalpojumi 3,236,126  3,201,832 

Apdrošināšanas izmaksas 11,011  11,325 

Citas sniegto pakalpojumu izmaksas 22,999  20,819 

 3,420,906  3,398,918 

 

 

(3) Administrācijas izmaksas 

 
Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas 82,591  78,960 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 19,483  18,627 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas 14,293  19,664 

Citas administrācijas izmaksas 23,853  34,281 

 140,220              151,532 

 

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

Zaudējumu atlīdzība 3,411  16,899 

Pārējie ieņēmumi 1,303  1,843 

 4,714  18,742 

 

 

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

    

Izdevumi saistīti ar finanšu instrumentu darījumiem -  - 

Pārējie izdevumi 42  61 

 42  61 

 

 

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 

    

Kopējās procentu izmaksas  89,191  89,191 

Kapitalizētie procenti (16,947)  (16,947) 

 72,244         72,244 

 
       
 
        

(7)  Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 

    

Procentu ieņēmumi no finanšu nomas 72,244  72,244 

 72,244         72,244 
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Skaidrojums par bilances posteņiem 

 

 

(8) Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

 

       Avanss paredzēts ārējo paneļu pieslēgšanas darbiem. Ņemot vērā, ka visi veiktie pieslēguma mēģinājumi 

nav snieguši stabilu darbības līmeni, piedāvātā tehnoloģija nav akceptēta un avanss nav izmantots. Patreiz 

paredzams, ka līdz līguma noslēgumam pieņemams risinājums netiks atrasts un avanss tiks atgriezts. 

 

(9) Līdzdalība asociēto un citu sabiedrību kapitālā 

 
Rīgas acs SIA pieder 49,99% Rīgas starptautiskā autoosta AS kapitāla daļas, kuras RP Rīgas satiksme SIA 
ieguldīja sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, kopā 2 133 738 akcijas, katras akcijas vērtība ir EUR 0,32, 
kopējā summa sastāda EUR 682 796, un 17,29% 12 302  SIA „Centra termināls” kapitāla daļas EUR 10 140 
vērtībā. 

Rīgas starptautiskā autoosta AS pamatdarbības veids ir pārējais pasažieru sauszemes transports, kas iet pēc 

grafika, un pārējie sauszemes transporta palīgdarbības veidi. 
 

(10)  Finanšu nomas prasības 
 
Rīgas acs SIA uzstādījis sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un 
informēšanas sistēmu (STIKPADIS) EUR 19 087 691,56 vērtībā. 
 STIKPADIS sagatavošana, izstrāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, finansēšana un vadīšanu par maksu 
līdz 2026. gada 31.decembrim atbilst finanšu līzinga darījumam grāmatvedības uzskaites  vajadzībām, kur līzinga 
ņēmējs ir RP Rīgas satiksme SIA un līzinga devējs Rīgas acs SIA. RP Rīgas satiksme SIA saistības pret Rīgas 
acs SIA dzēš laika periodā no 2017.gada jūlija līdz 2026.gada decembrim vienādās daļās saskaņā ar grafiku 
pieņemšanas-nodošanas aktā no 19.12.2017.g. 
 

 

 

  

31.12.2022  31.12.2021  

 

a) Pamatsummas ilgtermiņa daļa – saņemama 2 – 6  

gadu laikā 6,027,692  8,036,923 

b) Pamatsummas īstermiņa daļa – saņemama 1 gada laikā 2,009,231  2,009,231 

 8,036,923  10,046,154 

 

Bruto ieguldījums finanšu nomā 8,325,896  10,407,371 

Nākotnes finansēšanas ienākumi  (288,973)  (433,461) 

Neto ieguldījums finanšu nomā 8,036,923  12,055,384 

 
 

    

    
 

(11)  Nākamo periodu izmaksas 

 

 31.12.2022.  31.12.2021. 

 EUR  EUR 

    

Apdrošināšanas izmaksas 7,678  2,734 

Procentu izmaksas 341,479  413,722 

Pārējās nākamo periodu izmaksas  1,097  5,414 

 350,254  421,870 

 

 

 

(12)  Nauda 

 

Nauda bankā 1,094,343  1,059,158 

 1 ,094,343  1,059,158 
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(13)  Pamatkapitāls 

 
Sabiedrības pamatkapitāls kopš 2019. gada 31. decembrī ir 721,393 EUR.  
 
2016. gada 22. augustā Sabiedrība pieņēma lēmumu Nr.6-12/143413/2, ar kuru noteica, ka pamatkapitāls tiek 
palielināts, ievērojot šādus nosacījumus:  
- pamatkapitāls tiek palielināts par 10,140 EUR, 
- daļas nominālvērtība : saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 
59. panta otro daļu Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR. 
 

LR UR ar lēmumu Nr.6-12/143413/2 no 2016. gada 22. augustā reģistrēja statūtu grozījumus un pamatkapitāla 

izmaiņas: parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls 721,393 EUR. 

 

 

 
(14)  Saņemtie avansi - ilgtermiņa 

 
 31.12.2022.  31.12.2021. 
 EUR  EUR 
    
Avansa maksājums no RP Rīgas satiksme SIA ir pieejamības 

maksas pastāvīgās maksas daļa, kas tiek maksāta par līgumā 

norādīto pakalpojumu, un vadības maksa. 

 

 

6,632,721 

 

 

 

8,720,275 

 6,632,721  8,720,275 

 
 

(15)  Saņemtie avansi- īstermiņa 
 

RP Rīgas satiksme SIA avanss par pakalpojumiem 2,122,737  2,122,737 

 2,122,737  2,122,737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16)  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

 

Pievienotās 

vērtības  

nodoklis 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 

Riska nodeva Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Kopā 

 EUR EUR  EUR EUR 

      

Parāds 31.12.2021. 6,575 6,236 3 3,704 16,518 

      

Aprēķināts par 2022. 

gadu 
71,244 69,472 

35 
 

37,352 177,878 

      

Samaksāts 2022. 

gadā 
(76,858)     (69,761) (35) (38,044) (184,698) 

      

Kopā  31.12.2022. 961 5,947 3 3,012 9,923 
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(17)  Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 
 

 2022  2021 

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata gadā  

10 
 

 

12 

 

 

(18)  Vadības atalgojums  
 2022  2021 

 EUR  EUR 

 

Valdes locekļu 

   

− darba samaksa 39,510  26,163 

− valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9,320  6,172 

 48,830  32,335 

KOPĀ 48,830  32,335 

 

 

(19)  Būtiskā informācija 

2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa esamība un uz doto brīdi tas ir izplatījies visā pasaulē, 
tai skaitā, Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai.  

Sabiedrība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekoriģējošs notikums pārskata gadā un pēc bilances datuma. 

Rūpējoties par darbinieku un sabiedrības drošību, klātienē nodarbinātajiem Sabiedrība ir nodrošinājusi tādus 
individuālos aizsardzības līdzekļus darba pienākumu veikšanai kā - mutes un deguna aizsegus, roku un 
virsmu dezinfekcijas līdzekļus, vienreiz lietojamos cimdus, aizsargbrilles, ja tās nepieciešamas darba specifikas 
dēļ.  

(21) Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no gada pārskata pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi 
notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāsniedz papildu informācija. 

 

(22) Nākotnes perspektīva 

2023. gada 2. maijā beidzas ar Swarco Baltic AS noslēgtais Atbalsta un tehniskās apkopes pakalpojumu līgums 

un aizstājošā risinājuma izstrādi un pakalpojuma aizstāšanas procesa virzību uzņēmies Kapitāla daļu turētājs. 

Tādējādi  Sabiedrības pamatdarbībā sagaidāmas ievērojamas izmaiņas. Tomēr ņemot vērā, ka aizstājošā 

risinājuma izstrāde  nav noslēgusies un atbilstošas izmaiņas 2013. gada 9. decembra Līgumā par sistēmu 

ieviešanu un pārvaldību Nr. LIG/2013/496 vēl nav veiktas, Sabiedrības turpmākās darbības aprises nav skaidras. 

Attiecīgos Sabiedrības pārvaldības dokumentos izmaiņas tiks ieviestas nekavējoties pēc Sabiedrības turpmākās 

darbības plāna sagatavošanas. 

 

(23) Priekšlikums par peļņas sadali 

Sabiedrība 2022.gadā strādāja ar peļņu 124,206 EUR  apmērā. Pārskata gada peļņa tiks novirzīta dividenžu 

izmaksai RP SIA “Rīgas satiksme”.  
Gada pārskatu sagatavojusi “Rīgas acs” SIA  grāmatvede Vera Karlsone. 
 
Sabiedrības 2022. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 6. līdz 19 lappusei, 2023. gada ____. aprīlī. 
 
Ir parakstījuši: 

     

Edgars Bebris   

Valdes loceklis     

 
______________________           
Vera Karlsone   
Grāmatvede 


