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Ziņas par sabiedrību 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrības nosaukums 

 

”Dundagas veselības centrs” 

Sabiedrības juridiskais statuss 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  

 

 

 

 

 

 
  

Sabiedrības nosaukums                          Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dundagas veselības centrs” 

 

Sabiedrības juridiskais statuss 

 

Reģistrācijas Nr.,vieta un  

datums 

 

Juridiskā adrese 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

51203036041, Ventspilī, 04.01.2010. 
 

 

Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 

Uzņēmuma dalībnieks  

 

Dundagas novada dome – 100% 

 

Valde priekšsēdētāja 

Galvenā grāmatvede 

 

 

 

 

 

Sabiedrības komercdarbība 

Agita Vagenmeistere 

Agita Vagenmeistere 

 

 

 

 

 

NACE 86.90 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 

NACE 87.90 cita veida sociālās aprūpes pakalpojumu ar 

izmitināšanu 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periods 

 01.01.2019. - 31.12.2019. 

 

Revidents: 

 

SIA „Revidentu serviss” 

Krasta iela 4-39, Dobele, 

Dobeles nov., LV3701 

Licence Nr.15 

        
       Zvērināts revidents 

       A.Rutkis 

       Sertifikāts. Nr.18 

Reģ.nr. 48503004390 
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Vadības ziņojums 

 
Darbības veids          

Dundagas novada Domes SIA “Dundagas veselības centrs” dibināts 2010.gada 4.janvārī ar reģistrācijas  

Nr. 51203036041.  

Uzņēmums pakalpojumus sniedz Latvijas Valsts teritorijā. 

Sabiedrības komercdarbības veidi (saskaņā ar NACE):  

 - pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90) 

 - cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90) 

 

 

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis 

 

   

SIA “Dundagas veselības centrs” mērķis ir organizēt, īstenot un nodrošināt novada iedzīvotājiem 

veselības pakalpojumus un sociālo aprūpi.  
 

SAI  “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla summu sastāda 50592 EUR (piecdesmit tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit divi eiro ) un ir sadalīts 50592 daļās ar 1 EUR nominālvērtību.  

 

SIA “Dundagas veselības centrs” 2019.gada Neto apgrozījums ir 206982EUR, kas ir par 2% lielāks 

nekā 2018.gadā. Neto apgrozījumu veido – valsts finansējums 14,2-% no kopējā apgrozījuma, 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 30,4%  un  SIA Dundagas veselības centrs ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem 51,1%  un ēkas apsaimniekošanas  ieņēmumi 4,3% no kopējā Neto 

apgrozījuma summas. 

 

Uzņēmums gadu beidzis ar zaudējumiem 3657 EUR, kas ir par 46,6% mazāks kā 2018.gadā. 

Zaudējumus sastāda pamatlīdzekļu nolietojums 4644 EUR. 
 

2019.gadā ilgstoši sociālā aprūpē vienā istabās ir veikts kapitālais remonts. 

 

Būtiskākie ārējie riski: 

 

• Jaunas prasības kvalitātes un citos standartos; 

• Neparedzamas izejmateriālu, pakalpojumu un resursu cenu paaugstināšanos; 

• Izmaiņas nodokļu un saimniecisko darbību reglamentējošā likumdošanā; 

• Korona vīrusa izraisītās krīzes ietekme uz uzņēmuma darbību. 
 

Būtiskāki iekšējie riski: 

 

• Kvalificēta darbaspēka piesaiste; 

• Darbinieku ilgstošas slimības; 

• Atsevišķu procesu vadības riski, t.i. informācijas apmaiņa, komunikācija; 

• Novecojušas tehnoloģijas. 

 

 

 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 
 

1. Sabiedrības pārskata gads beidzies ar zaudējumiem 3657 EUR, kā arī pašu kapitāls ir negatīvs 

– 10579 EUR.  
2. Sabiedrībai ir apgrozāmo līdzekļu iztrūkums 35170 EUR. 
 

Sabiedrības pārskata zaudējumu segšanai nepieciešams kapitāla turētāju finansiāls atbalsts. 
Sabiedrība turpina aktīvi darboties savā nozarē - nodrošināt novada iedzīvotājiem veselības 

pakalpojumus un sociālo aprūpi, uzlabot pakalpojuma kvalitāti, piesaistīt jaunus klientus, plānot 

un attīstīt pakalpojumus. 
Turpināt attīstīt vides pieejamības nodrošināšanu uzņēmuma telpās klientiem ar speciālām 

vajadzībām, līdz ar ko 2020.gadā nepieciešami remonti atlikušajā Ilgstoši sociālajā aprūpes daļā.  
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Pilnveidot personāla motivācijas sistēmu. Atbalstīt personālu pilnveidot savas zināšanas 

apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. 
 

3. Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta lēmuma “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ietekme uz Darbības turpināšanas principa 

piemērošanu  sabiedrības darbība ir ierobežojoša.  

Sabiedrība veic veselības un sociālo aprūpes pakalpojumus.  Veselības aprūpē samazinās 

pacientu skaits - pacienti, kuri veic profilaktiskiem nolūkiem saistītos apmeklējumus. 

Ir apdraudēta  darbinieku veselība.  

Ilgstošajā aprūpē augsta riska grupa - seniori. 

Uzņēmuma vadība cenšas savlaicīgi noteikt būtiskos riskus un iespēju robežās mazināt to 

ietekmi uz saimniecisko darbību. 
Sabiedrība ir rūpīgi izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā korona vīrusa izraisītās 

krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanas princips finanšu 

pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams. 
 

 Finansiālie rādītāji 
 

1.LIKVIDITĀTE 

Likviditātes koeficenti Norma  2019.gads 2018.gads 

Kopējās likviditātes koeficents  1-2 0.26 0,17 

Starpseguma likviditātes koeficents 0,8-1 0.2 0,11 

Absolūtā likviditāte koeficents 0,1-0,7 0.02 0,004 

 
Likviditātes rādītāji 2019. gadā  būtiski nav pasliktinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 

kas ir pozitīvi, bet tomēr ir zem teorētiski noteiktās normas robežas, kas liecina, ka uzņēmumam 

būs grūtības segt īstermiņa saistības, jo nepietiekams būs apgrozāmo līdzekļu apjoms, 

galvenokārt – naudas līdzekļu apjoms. 
 

2.RENTABILITĀTE  

Rentabilitātes rādītāji (%) 2019.gads (%) 2018.gads (%) 

Bruto peļnas rādītājs 12.03% 8% 

Peļņa pirms procentu maksājumiem rāditajs -1.51% 4% 

Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs -1.51% 4% 

Neto peļņas rādītājs -1.51% 4% 

 
3.NODROŠINĀJUMA AR PAŠU LĪDZEKĻIEM KOEFICENTS 

 2019.gads 2018.gads 

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu -0,43 -0.23 

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un 

ilgtermiņa saistībām 

-0,43 -0.23 

Apgrozamo līdzekļu segums ar īstermiņa 

saistībam 

3.85 5.97 

Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) -35170 -364393 

 
4. SAISTĪBU VAI MAKSĀTSPĒJAS RĀDITĀJS 

 2019.gads 2018.gads 

Saistību īpatsvars bilancē 1.29 1.19 

Saistību atticība pret pašu kapitalu -4.49 -6.33 
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Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 
Pētniecības darbi nav plānoti. To paredz arī statūti. 
 

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārzemēs 
SIA “ Dundagas veselības centrs” nav filiāles un nav pārstāvniecības ārvalstīs.  
 

Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām  
Laika periodā kopš pārskata gada datumam līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 
 

Zaudējumu segšana 
 Sabiedrības pārskata zaudējumu segšanai nepieciešams kapitāla turētāju finansiāls atbalsts. 
 
 

2020.gada 19.martā 

 

Valdes priekšsēdētāja: ____________ __A.Vagenmeistere 
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Bilance uz 2019.gada 31.decembri 

 

Aktīvs Piezīmes 

numurs 

31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

I.Nemateriālie ieguldījumi    

   1. Citi nemateriālie ieguldījumi  300 456 

                    Nemateriālie ieguldījumi kopā 6 300 456 

II. Pamatlīdzekļi    

1. Iekārtas un mašīnas  17870 20105 

2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  6421 9010 

Pamatlīdzekļi kopā       7 24291 29115 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  24591 29571 

2. Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi    

1. Izejvielas, pamatmateriāli un 

palīgmateriāli 

 2986 2561 

Krājumi kopā 8 2986 2561 

III. Debitori    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 9 8097 4479 

2.Nākamo periodu izmaksas 10 212 108 

Debitori kopā  8309 4587 

V. Nauda 11 1032 189 

Apgrozāmo līdzekļu kopsumma  12327 7337 

Aktīvu kopsumma  36918 36908 

 

 

 

Pielikumi no 10.līdz 17.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 

 

 

 

2020.gada  19.martā 

 

 

Valdes priekšsēdētāja/ Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere 
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Bilance uz 2019.gada 31.decembri 

 
Pasīvs  Piezīmes 

numurs 

31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

1. Pašu kapitāls    

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 12 50592 50592 

Rezerves:    

   a) pārējās rezerves   6639 6639 

2. Nesadalītā peļņa:    

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   -64153 -56301 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai 

zaudējumi 
 

-3657 -7852 

Pašu kapitāls kopā  -10579 -6922 

2. Īstermiņa kreditori    

1. Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
13 

12684 7378 

2. Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
14 

29879 30571 

3. Pārējie kreditori 15 3240 4187 

4. Uzkrātās saistības 16 1694 1694 

Īstermiņa kreditori kopā  47497 43830 

Kreditori kopā  47497 43830 

Pasīvu kopsumma  36918 36908 

 

 

 

 

 

Pielikumi no 10. līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 
2020.gada  19.martā 

 

 

Valdes priekšsēdētāja/ Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu 

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

Posteņa nosaukums Piezīmes 

numurs 

2019 

EUR 

2018 

EUR 

1. Neto apgrozījums 1 206982 202713 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -182078 -187489 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  24904 15224 

4. Administrācijas izmaksas 3 -10032 -9694 

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 4410 3019 

6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 5 -22939 -16401 

7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  -3657 -7852 

8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  -3657 -7852 

 
 

 

 

Pielikumi no 10. Līdz 17. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 

 

2020.gada   19.martā 

 

 

Valdes priekšsēdētāja/ Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere 
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Finanšu pārskata pielikums 
 

1.  Grāmatvedības politika 

 
Pārskata sagatavošanas pamats 

 

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likumam". 
 Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Atbilstoši Gada 

pārskatu likuma 54.panta otrajā daļā minētos kritērijus, gada pārskats sagatavots saīsinātā formā. 
 

Pielietotie grāmatvedības principi 

 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību ievērojot sekojošus principus: 

• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

• 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 gada pārskata 

sastādīšanas dienu; 

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, 

vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 

saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f)  Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) Norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 

juridisko formu. 

m 

Pārskata periods 

 

Sabiedrības pārskata periods ir 12 mēneši un aptver laika posmu no 2019.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim.  

 

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. 

 

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

 

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegtie pakalpojumi vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības 

rezultātā vai saistīts ar to, vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 

a) ieņēmumi no īres – to rašanās brīdī; 

b) ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī. 

 

Pamatlīdzekļi 

 

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vai pārvērtēšanas 

vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti 

iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 150EUR. Iegādātie aktīvi zem 150EUR tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais 

inventārs. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi., izmantojot 

šādas vadības noteiktas likmes:   

Pamatlīdzekļi:  
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Ēkas un būves                                          5%  

Iekārtas un mašīnas                                 20%  

Biroja iekārtas                                         35%  

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas         35%  

          Citi pamatlīdzekļi                                    20%  

  

  

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances 

vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa 

pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. 

 

Saistītās puses 

Par saistītām pusēm tiek uzskaitīti sabiedrības akcionāri, padomes un valdes locekļi, viņu tuvi radinieki un 

uzņēmumi, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole. Sabiedrībai nepastāv saistītās puses. 

 

Naudas vienība  

 

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Eiropas centrālās bankas noteiktā valūta Latvijā 

(EUR). 

 

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas 

vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas 

gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 

šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru 

parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir 

apšaubāma. 

Krājumu novērtēšana 

 

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā vai zemākajā 

tirgus cenā, ja tā zemāka par pašizmaksu. Novecojuši, lēna apgrozījuma vai bojāti krājumi novērtēti atbilstoši 

neto pārdošanas vērtībai. Neto pārdošanas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti 

izveidotie uzkrājumi.  

 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 

 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem netiek veidoti. 

 

Izdevumu atzīšana 

 

Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, 

izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata 

gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas 

saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos. 

 

1 Neto apgrozījums 

 Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības – preču pārdošana un 

pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa Latvijas Valsts teritorijā. 

 
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Latvija 206982 202713 

Kopā 206982 202713 
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Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem 2019 

EUR 

2018 

EUR 

VNC apmaksātie pakalpojumi 29397 33249 

Maksas pakalpojumu ieņēmumi 105758 102136 

Pašvaldību  līdzfinansējums 62921 56488 

Ēkas apsaimniekošanas un citi ieņēmumi 8906 10840 

Kopā 206982 202713 

     

2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

 
 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Materiālu izmaksas 22228 26270 

Personāla izmaksas:   

strādnieku darba algas 125552 127134 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  29213 30251 

Pārējās soc. Izmaksas 104 100 

Pamatlīdzekļu  nolietojums 4981 3734 

Kopā 182078 187489 
 

 

3 Administrācijas izmaksas 

 

 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Pasta un sakaru izmaksas 886 886 

Pārējie administratīvie izdevumi 7013 6438 

Biroja izdevumi 373 610 

Apdrošināšanas maksājumi 66 66 

Uzkrātās saistības 1694 1694 

Kopā 10032 9694 

 

 

4 Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 

 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Atmaksāts apsaimniekošanas pakalpojums  4164 2914 

Atmaksāta elektroenerģija, sprieguma pakalpojumi 156 59 

Palīglīdzekļu noma 90 46 

Kopā 4410 3019 

 

 

5 Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 

 
 2019 

EUR 

2018 

EUR 

Ēku apsaimniekošanas izmaksas 11818 10448 

Infrastruktūras uzturēšana 7877 3620 

Nodokļu kavējuma nauda 3244 2333 

Kopā 22939 16401 
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BILANCES POSTEŅU SKAIDROJUMI 

Aktīvi 
 

6 Nemateriālie ieguldījumi 

 

 

Posteņa nosaukums 

Citi 

nemateriālie 

ieguldījumi 

Uzskaites vērtība uz 31.12.2018. 484 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2018. 28 

Aprēķināts pārskata gadā 156 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2019. 184 

Bilances vērtiba 01.01.2019. 456 

Bilances vērtība 31.12.2019. 300 

 

7. Pamatlīdzekļi 
 

Posteņa nosaukums 
Iekārtas un 

mašīnas 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs 

Kopā 

Uzskaites vērtība 31.12.2018. 26044 15230 41274 

Izslēgts parskata gadā -180 -1113 -1293 

Iegādes vai pārvērtētā vērtība 

31.12.2019. 
25864 14117 39981 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2018. 5939 6220 12159 

Izslēgtā vertība  0 -1113 -1113 

Aprēķināts pārskata gadā 2055 2589 4644 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2019. 7994 7696 15690 

Bilances vērtība 31.12.2018. 20105 9010 29115 

Bilances vērtība 31.12.2019. 17870 6421 24291 

 

 

8 Krājumi 

 
Posteņa nosaukums 31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Krājumi:   

Pārtika                                            409 260 

Medikamenti                                 443 458 

Saimnieciskie līdzekļi 163 141 

Granulas                                                 188 63 

Inventārs 883 848 

Mīkstais inventārs 900 791 

Bilances vērtība 2986 2561 
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9 Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Pircēju un pasūtītāju parādi  8097 4479 

Bilances vērtība 8097 4479 

 

10 Nākamo periodu izdevumi 

 
 31.12.2019 31.12.2018 

Nākamo periodu izdevumi- SIA “Recipe Plus” 0 19 

                                             SIA “ Mega sargs” 0 52 

                                             IU “Didzis Dimdiņš” 0 37 

                                             SIA E-Med 116 0 

                                             SIA Lindrstrom 74 0 

                                             SIA Prāna KO 1 0 

                                             SIA Kabuleti Fruit 1 0 

                                             SIA TZMO Latvija SIA 20 0 

Kopā 212 108 

 

11 Nauda 

 
 31.12.2019. 31.12.2018 

 EUR EUR 

Naudas līdzekļi kasē 523 110 

Naudas līdzekļi bankā 509 79 

Kopā 1032 189 
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Pasīvi 

 
12 Pamatkapitāls 

 
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no kapitāla daļu īpašnieku ieguldījumiem 50592EUR, sadalās 50592 

daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR.   

 

Īstermiņa kreditori 
 

13. Parādi piegādātājiem  
 31.12.2019. 31.12.2018 

EUR EUR 

Parādi piegādātājiem / pakalpojuma sniedzējiem 12684 7378 

Kopā 126684 7378 

 

 

14 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

 
Nodokļa veids Atlikums 

31.12.2018 

EUR 

Aprēķināts 2019. gadā 

EUR 

Samaksāts 2019. gadā 

EUR 

Atlikums 

31.12.2019 

Sociālās 

nodrošināšanas 

iemaksas 

15597 44624 41470 18751 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 

14957 17655 21502 11110 

Uzņēmējdarbības 

riska nodeva 

17 105 104 18 

Kopā: 30571 61855 63076 29879 

 

 

15 Pārējie kreditori  

 
 31.12.2019. 31.12.2018 

 EUR EUR 

Darba alga par decembra mēnesi 3240 4187 

Kopā  3240 4187 

 

 

16 Uzkrātās saistības 

 
 31.12.2019. 31.12.2018 

 EUR EUR 

Gada pārskatu revīzija 1694 1694 

Kopā 1694 1694 
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

17. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 

 31.12.2019 31.12.2018. 

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 25 25 

 

18. Personāla izmaksas 

Izmaksu veids 31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Atlīdzība par darbu 125552 127134 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 44624 44038 

Kopā  170176 171172 

 

19. Vadības atalgojums  
Izmaksu veids 31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Atlīdzība valdes loceklim:   

Agita Vagenmeistere 16880 16396 

VSAOI 4066 3950 

Kopā 20946 20346 

 

20. Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem 
  

Ārpusbilances saistību un ieķīlātu aktīvu nav. 

21. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma 

darbībā 

Sabiedrība izmanto Dundagas novada pašvaldībai piederošo ēku.  

Lai pilnvērtīgi sniegtu medicīniskos pakalpojumus Sabiedrība dažas telpas iznomā citiem 

medicīnas pakalpojuma sniedzējiem. 
 

22. Informācija par aizdevumiem, avansiem, galvojumiem vadībai 

 
Vadībai nav izsniegti aizdevumi, avansi, galvojumi.  
 

23. Informācija par ķīlām, galvojumiem un garantijām 

 
Sabiedrībai nav ķīlas, galvojumi un garantijas. 
 

24. Darbības turpināšana 

 

1. Sabiedrības pārskata gads beidzies ar zaudējumiem 3657 EUR, kā arī pašu kapitāls ir negatīvs 

– 10579 EUR.  
2. Sabiedrībai ir apgrozāmo līdzekļu iztrūkums 35170 EUR. 
 

Sabiedrības pārskata zaudējumu segšanai nepieciešams kapitāla turētāju finansiāls atbalsts. 
Sabiedrība turpina aktīvi darboties savā nozarē - nodrošināt novada iedzīvotājiem veselības 

pakalpojumus un sociālo aprūpi, uzlabot pakalpojuma kvalitāti, piesaistīt jaunus klientus, plānot 

un attīstīt pakalpojumus. 
Turpināt attīstīt vides pieejamības nodrošināšanu uzņēmuma telpās klientiem ar speciālām 

vajadzībām, līdz ar ko 2020.gadā nepieciešami remonti atlikušajā Ilgstoši sociālajā aprūpes daļā.  
Pilnveidot personāla motivācijas sistēmu. Atbalstīt personālu pilnveidot savas zināšanas 

apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. 
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3. Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta lēmuma “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ietekme uz Darbības turpināšanas principa 

piemērošanu  sabiedrības darbība ir ierobežojoša.  

Sabiedrība veic veselības un sociālo aprūpes pakalpojumus.  Veselības aprūpē samazinās 

pacientu skaits - pacienti, kuri veic profilaktiskiem nolūkiem saistītos apmeklējumus. 

Ir apdraudēta  darbinieku veselība.  

Ilgstošajā aprūpē augsta riska grupa - seniori. 

Uzņēmuma vadība cenšas savlaicīgi noteikt būtiskos riskus un iespēju robežās mazināt to 

ietekmi uz saimniecisko darbību. 
Sabiedrība ir rūpīgi izvērtējusi visu pieejamo informāciju, tai skaitā korona vīrusa izraisītās 

krīzes ietekmi uz Sabiedrības darbību, un uzskata, ka darbības turpināšanas princips finanšu 

pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams. 
 

25. Aizliegums no VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes  
 

No VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes ir piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, 

pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistra. 
 

26. Notikumi pēc bilances datuma 

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir 

stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina 

ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. 

Sabiedrības 2019.gada pārskatu sagatavoja un parakstīja galvenā grāmatvede un 

valdes priekšsēdētāja A.Vagenmeistere 2020.gada 19.martā: 

 

Valdes priekšsēdētāja/ Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere 

 

 


