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Ziņas par sabiedrību
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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,Talsu novads, LV-3270

Uzņēmuma dalībnieks Talsu novada pašvaldība – 100%

Valdes locekle

Galvenā grāmatvede

Sabiedrības komercdarbība

Aelita Brande

Agita Vagenmeistere

NACE 86.90 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
NACE 87.90 cita veida sociālās aprūpes pakalpojumu ar 
izmitināšanu

Pārskata periods 01.01.2022. - 31.03.2022.
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

 



Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība parskata periodā

SIA “Dundagas veselības centrs” mērķis ir organizēt, īstenot un nodrošināt novada iedzīvotājiem 
veselības pakalpojumus un sociālo aprūpi. 

SIA “Dundagas veselības centrs” 2022.gada 3 mēnešos Neto apgrozījums sastāda 56220EUR.
Uzņēmums pārskata periodu beidzis ar peļņu 1340EUR. 

Š.g.24.februārī tiek pieņemts Talsu novada domes Lēmums Nr.73 Par uzturēšanas izmaksu 
pielāgošanu – palielināšanu ilgstoši sociālajā aprūpē no 2022.gada 01.aprīli.

Turpmakā sabiedrības attīstība un nakotnes izredzes 

Turpina sniegt ilgstoši sociālo aprūpi pilngadīgām personām I, II grupas invalīdiem vai
iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot viņu pamatvajadzības.

Sniegt Radioloģijas kabineta pakalpojumu ar 01.04.2022. - veicot rentgenogrammu 
uzņēmumus.

Sabiedrības daļu kopums

2022.gada 17.janvāra mēnesī Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts  pamatkapitāl palielinajums 
par 25000 EUR līdz ar ko SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla summu sastāda 
75592EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro ) un ir sadalīts 
75592 daļās ar 1 EUR nominālvērtību. 

 

______________________
Aelita Brande
Valdes locekle
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Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties  uz  SIA “Dundagas  veselibas  centrs”  valdes  rīcībā  esošo  informāciju,
starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 3 menesiem ir sagatavots saskaņā ar spēka
esošo  normatīvo  aktu  prasībām  un  sniedz  patiesu  un  skaidru  priekšstatu  par
kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli,  peļņu vai zaudējumiem un
starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

_________________________
Aelita Brande
Valdes locekle
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Bilance uz 2022.gada 31.martu

Aktīvs 31.03.2022
EUR

31.12.2021.
EUR

I.Nemateriālie ieguldījumi
   1. Citi nemateriālie ieguldījumi 0 0
                    Nemateriālie ieguldījumi kopā 0 0
II. Pamatlīdzekļi

1. Iekārtas un mašīnas 13934 14330
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 5707 6354

Pamatlīdzekļi kopā      19641 20684
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 19641 20684

2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 5605 5056

Krājumi kopā 5605 5056
III. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 11835 9328
2.Nākamo periodu izmaksas 124 0

Debitori kopā 11959 9328
V. Nauda 3835 4093
Apgrozāmo līdzekļu kopsumma 21399 18477
Aktīvu kopsumma 41040 39161

Valdes locekle: ____________________A.Brande

 Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere
      

6



                 SIA „Dundagas veselības centrs”
                       Reģ.Nr.51203036041

       Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6, LV-3270
Neauditets starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada  3.mēnešiem

Bilance uz 2022.gada 31.martu

Pasīvs 31.03.2021.
EUR

31.12.2021.
EUR

1. Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 75592 50592

Rezerves:
   a) pārējās rezerves 30051 55051

2. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -91609 -77440
b) pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi 1340 -14169

Pašu kapitāls kopā 15374 14034
2. Īstermiņa kreditori

1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 11233 8746
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas

7458 10430

3. Pārējie kreditori 5275 4251
4. Uzkrātās saistības 1700 1700

Īstermiņa kreditori kopā 25666 25127
Kreditori kopā 25666 25127

Pasīvu kopsumma 41040 39161

Valdes locekle:  ____________________A.Brande

 Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 2022. gada 31.martu
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums 2022.31.03.
EUR

2021.31.12.
EUR

1. Neto apgrozījums 56220 213375

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 49592 -204805

3. Bruto peļņa vai zaudējumi 6628 8570

4. Administrācijas izmaksas -2532 -9427

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 867 4786

6. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi -3623 -18098

7. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 1340 -14169

8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 1340 -14169

Valdes priekšsēdētāja:________________A.Brande

 Galvenā grāmatvede  :________________A.Vagenmeistere
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Pārskata pielikums

Pārskata sagatavošanas pamats

 Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada  3.mēnešiemir sagatavots atbilstoši 
 likumam "Par grāmatvedību" (14.10.1992.)
 likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam" (22.10.2015)
 MK  noteikumiem  Nr.585  ”Noteikumi  par  grāmatvedības  kārtošanu  un

organizāciju”(21.10.2003.)
 MK noteikumiem Nr.755 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas

noteikumi” (22.12.2015.)
 Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

Starpperiodu finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un tās pašas aplēšu sagatavošanas 
metodes kādas lietotas pēdējā gada pārskatā.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no
maksājuma  datuma  un  rēķina  saņemšanas  vai  izrakstīšanas  datuma.  Ievērota  ieņēmumu  un  izdevumu
sasakaņošanas princips.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāja novērtējumu vai lēmuma pieņemšanu.

____________________                                                                            __________________________
Aelita Brande                                                                                                            Agita Vagenmeistere
Valdes locekle                                                                                                              Galvenā grāmatvede
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