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Vadības ziņojums
Informācija par uzņēmumu
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU SLIMNĪCA” ir reģistrēta Latvijas
Republikas Komercreģistrā 1993.gada 25.maijā. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību pamatkapitāls ir EUR 329 925.
PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA ir kā dalībnieks SIA Ādažu privātslimnīca ar ieguldījumu EUR
38 702 pamatkapitālā:
Darbības veids
Sabiedrības pamatdarbība ir iedzīvotāju veselības aprūpe, kas ietver sevī gan sekundāro
ambulatoro, gan dienas stacionāra medicīnisko palīdzību, gan mājas aprūpes pakalpojumu.
Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā un finansiālais stāvoklis
Pārskata gadā joprojām galvenais medicīnisko pakalpojumu pircējs no sabiedrības ir
Nacionālais veselības dienests (NVD), kas 2019.gadā kvotas ietvaros sastādīja EUR 876 465,
kas ir par 42,11 % vairāk nekā 2018.gadā. 2019.gadā poliklīnikā apmeklējumu skaits ir bijis
23 389, kas ir par 21,56 % mazāk nekā 2018.gadā.
Dienas stacionārā, savukārt, ir ārstējušies 1716 pacienti, kas ir par 34.17% vairāk nekā
2018.gadā. Dienas stacionārā ir veiktas 795 operācijas, kas ir par 0,09 % mazāk nekā
2018.gadā.
Poliklīnikā darbojas Rtg, USG, ehokardiogrāfijas, kompjūtertomogrāfijas un
fibrogastroskopijas palīgkabineti un duplex skenēšana asinsvadiem, kā arī darbojas plašs
speciālistu klāsts kā ķirurgs, ginekologs, kardiologs, endokrinologs, oftalmologs,
otolaringologs, bērnu alergologs, dermatologs un neirologs.
Sabiedrības neto apgrozījums 2019.gadā bija EUR 1 279 574 kas ir par EUR 303 583, vai
31.11 % vairāk nekā 2018.gadā.
Pārskata gada izmaksas sastāda EUR 1 301 416.
Sabiedrība finanšu gadu noslēdza ar peļņu EUR 95 314 apmērā.
Vidēja termiņa darbības stratēģijas plāns 2019.-2022.gadiem un investīciju un rīcības plāns
2019.-2022. gadiem paredz vairāku mērķu sasniegšanu, lai PSIA „ĀDAŽU SLIMNĪCA”
varētu veikt kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
1. Mērķis - medicīniskā aprūpe
Ir nodrošināti medicīniskās aprūpes pakalpojumi visiem, kam tas bija nepieciešams,
sasniedzot 100% NVD finansējuma apgūšanu gadā.
Iegādāts kompjūtertomogrāfijas aparāts un narkozes aparāts.
Slimnīcai nomas līzingā ir vieglā a/m Škoda Yeti, tādējādi tiek nodrošināti medicīniskie
pakalpojumi pacientiem mājās.
2.

Mērķis - medicīniskā rehabilitācija
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Pakāpeniski tiek modernizēts fizioterapijas kabineta inventārs. Gadā tiek veiktas vairāk kā
1000 procedūras pacientiem.
3. Mērķis -veselības veicināšana un profilakse
2019.gadā sasniegts 100% apmērā, jo slimnīca ir organizējusi vairākus veselības
veicināšanas un profesionālus pasākumus.
Uzsākta slimnīcas mājas lapas modernizācija.
4. Mērķis - efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība.
2019.gadā sasniegts 85% apmērā:
•

nodrošināta nepieciešamo cilvēkresursu apmācība un IT aprīkojums
(programmatūra, datori) diagnostikas izmeklējumu rezultātu elektroniskai
arhivēšanai un pieejamībai interneta vidē; ĀDAŽU SLIMNĪCA darbojas e-veselībā.

•

darbinieki ir apmeklējuši profesionālās izglītības paaugstināšanas kursus;

•

iegādāti 3 jauni datori un 2 printeri (izejmateriālu un mazvērtīga inventāra iegāde);

•

iegādāta anestēzijas iekārta dienas stacionāra operāciju zāles darbam;

•

arī Ādažu slimnīca saskaras ar ārstniecības personāla piesaistes problēmām - darbs
pie fizioterapeita piesaistes joprojām turpinās.

5. Mērķis - infrastruktūras ilgtspējīga attīstība
•

Pabeigta visu slimnīcas tualešu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

•

Veikta ūdensvada, siltumapgādes un kanalizācijas tīkla daļēja renovācija, kas
nodrošinās to drošu un ekonomiskāku ekspluatāciju nākošajos gados;

•

Turpinās brīvo telpu iznomāšana, to efektīvai izmantošanai ;

•

2018.gadā tika veikts slimnīcas ēkas energo audits, kā rezultātā 2019.gadā tika
uzsākti darbi pie ēkas fasādes siltināšanas un atjaunošanas plānošanas.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju, Sabiedrība turpmākajā periodā plāno aktīvi darboties
iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā. 2020.gadā plānots strādāt pie
jaunu klientu un ārstu piesaistīšanas attīstot - ginekoloģijas, traumatoloģijas-ortopēdijas,
ķirurģijas un proktoloģijas virzienus dienas stacionārā. Tāpat plānots pilnveidot poliklīnikas
ārstu-speciālistu darbības efektivitāti, kā arī piesaistīt jaunus speciālistus.
Sabiedrības ilgtermiņa attīstības plānā 2020.gadam plānotie pasākumi – ēkas daļas fasādes
siltināšana un atjaunošana, renovācija, kas paaugstinātu ēkas energoefektivitāti.
Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības
Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti
aktīvi, tā būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas
prasības par iespējamām saistībām.
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Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanai nav bijuši
nekādi būtiski notikumi, kas būtiski ietekmētu šajos finanšu pārskatos atspoguļoto
informāciju, kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro.
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. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē,
un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti
izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība, pamatojoties uz Veselības ministrijas Rīkojumu Nr.59
no 2020.gada 25.marta, “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtas
situācijas laikā”, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103
“Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 21.1.apakšpunktu, 2020.gada 26.martā izdeva rīkojumu
Nr.1.-3/38 par darbinieku dīkstāves iestāšanos, kas noteica dīkstāvi 51 darbiniekam, atstājot
iespēju saņemt medicīnisko palīdzību akūtos gadījumos, grūtniecēm kā arī pacientu ar
hroniskām kaitēm veselības aprūpi iespēju robežās nodrošinās attālināti. Ir nodrošināta
speciālistu sasniedzamība telefoniski.
Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu
kompensējošo pasākumu palīdzību: tiks turpināts sniegt medicīnisko palīdzību, jo
pieprasījums pēc dotajiem pakalpojumiem turpinās būt aktuāls vietējiem iedzīvotājiem;
savukārt, Sabiedrības darbinieki saņems īslaicīgo dīkstāves atbalstu no valsts uz dīkstāves
periodu. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var
atšķirties no vadības izvērtējuma.
Darbības turpināšanas iespējas
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir vērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību savā
nozarē. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās attīstīt savu darbību
atbilstoši Sabiedrības ilgtermiņa attīstības plānam, ieviešot modernas tehnoloģijas un
pilnveidojot tīklu darbības kontroles sistēmu.

Valdes loceklis ______________________________________ Pēteris Pultraks
2020.gada 31.martā
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Ziņas par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Ādažu slimnīca

Sabiedrības juridiskais statuss

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģ. Nr., vieta un datums

40003131022, reģ. LR UR 25.05.1993

Nodokļa maksātāja numurs

LV40003131022

Juridiskā adrese

Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Pasta adrese

Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Pamatdarbības veids

Iedzīvotāju veselības aprūpe

NACE kods

8621

Sabiedrības valde

Pēteris Pultraks

Dalībnieki

Ādažu novada dome 329 925 daļas ( 100% )

Valdes loceklis, kas pilnvarots
parakstīt gada pārskatu

Pēteris Pultraks

Gada pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Līga Kalvāne

Pārskata periods

01.01.2019. – 31.12.2019.

Finanšu
pārskatā
naudas vienība
Zvērināts revidents

lietotā

EUR
SIA „AUDITORFIRMA PADOMS”
Komercsabiedrības licence Nr.68
Zvērināta revidente Vaira Šķibele (sertifikāts Nr.24)
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins, par periodu kas noslēdzās 31.12.2019.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
Nr.
p.k.
1

Piez.
Nr.
2

1

Neto apgrozījums

1

2

2

3

b) no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās
produkcijas
ražošanas
pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi

4

Administrācijas izmaksas

3

(42 365)

(38 600)

5

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

101 929

40 047

6

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto
sabiedrību kapitālā
b) asociēto sabiedrību kapitālā
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu
ienākuma nodokļa.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par
pārskata gadu
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķināšanas.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.

5

(40 494)

(58 380)

6

15 227

-

15 227

-

95 314

(61 213)

-

-

95 314

(61 213)

95 314

(61 213)

7

8
9
10
11

Rādītāja nosaukums

7

2019. gads

2018. gads

3

3

1 279 574

975 991

1 279 574

975 991

(1 218 557)

(980 271)

66 235

(4 280)

Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

____________________________
Pēteris Pultraks valdes loceklis

____________________________
Līga Kalvāne galvenā grāmatvede
2020.gada 31.martā
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Bilance uz 31.12.2019.
Aktīvs
1
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1.
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības.
Nemateriālie ieguldījumi kopā
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma
īpašumi un bioloģiskie aktīvi)
1.
Nekustamie īpašumi:
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves
2.
Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces
3.
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
Pamatlīdzekļi kopā
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
1.
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
1.
Avansa maksājumi
Krājumi kopā
II. Debitori
1.
Pircēju un pasūtītāju parādi.
2.
Radniecīgo sabiedrību parādi.
3.
Asociēto sabiedrību parādi.
4.
Nākamo periodu izmaksas.
5.
Uzkrātie ieņēmumi
6.
Citi debitori
Debitori kopā
IV. Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

Piez.
nr.
2

31.12.2019

31.12.2018

3

3

-

-

8

-

-

9

213 549
213 549
329 915
543 464

229 738
229 738
378 898
608 636

10

38 702
38 702
582 166

38702
38702
647 338

11
12

9 495
1
9 496

9 662
66
9 728

13
14
15
16
17
18

11 298
1 367
387
23 338
198
36 588
300 455
346 540
928 706

14 374
418
1 250
254
18 701
26
35 023
149 734
194 485
841 823

19
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Bilance uz 31.12.2019.
Pasīvs
1
Pašu kapitāls
1.
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).
2.
Rezerves:
a) likumā noteiktās rezerves;
f) pārējās rezerves.
3.
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie
zaudējumi
4.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Ilgtermiņa kreditori
1.
Parādi piegādātājiem
2.
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa parādi
1.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.
2.
Saņemtie avansi
3.
Parādi radniecīgajām sabiedrībām
4.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
5.
Pārējie kreditori.
6.
Nākamo periodu ieņēmumi.
7.
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
Kreditori kopā
Pasīvu kopsumma

Piez.
nr.
2

31.12.2019

31.12.2018

3

3

329 925

329 925

894
116

894
116

22

67 882

129 095

23

95 314
494 131

(61 213)
398 817

24
25

107 618
65 447
173 065

152 137
76 740
228 877

26
27
28

56 227
25 028
4 317

49 264
6 024

29

25 440

19 400

30
31
32

32 816
11 292
106 389
261 509
434 574
928 706

23 299
11 483
104 659
214 129
443 006
841 823

20
21

Pielikums no 10. līdz 22. lappaspusei ir neatņemama finanšu pārskata sastāvdaļa

____________________________
Pēteris Pultraks valdes loceklis

____________________________
Līga Kalvāne galvenā grāmatvede
2020.gada 31. martā
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Finanšu pārskata pielikums
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka
sabiedrība darbosies turpmāk
Finanšu pārskata sagatavošanas pamats
Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likuma”, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru Kabineta
pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas
noteikumu” nosacījumus.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus
nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata
gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu,
kad gada pārskatu paraksta vadība;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi
no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem .
4) 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;
5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
6) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko
darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
7) 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;
8) pārskata gada sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
Pārskata periods
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).

10

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU SLIMNĪCA”
Gada pārskats par 2019. gadu
Ilgtermiņa un 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.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot
nolietojumu (amortizāciju). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes lietderīgās izmantošanas laikā.
Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme.
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Pamatlīdzekļi
Ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums
Pārējie pamatlīdzekļi
Zeme

Likmes intervāls
30-35%
5% - 15%
7 - 20%
20-35%
7 - 20%
nerēķina

Krājumi
Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO
metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek
norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.
Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus
šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados
atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus
nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Parādu uzskata par nedrošu, piemēram, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam
ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc
atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības, kā arī
citos gadījumos.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja
1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata
gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību
akts, līgums vai prakses radīts pienākums.
2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu
aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.
Uzkrājumus novērtē saskaņā ar grāmatvedības aplēsi par summu, ko sabiedrība pamatoti maksātu, ja
izpildītu pienākumu bilances datumā pašu spēkiem vai ja šajā datumā nodotu šā pienākuma izpildi
trešajai personai. Aplēses sagatavošanā neņem vērā ieņēmumus, kurus varētu gūt no paredzamās
aktīvu atsavināšanas (pat tad, ja šī atsavināšana ir cieši saistīta ar darījumu vai notikumu, kas ir bijis
par pamatu attiecīgā uzkrājuma izveidošanai).
3. Kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv
varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana
no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.

11

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU SLIMNĪCA”
Gada pārskats par 2019. gadu
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu
dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības".
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
Uzkrātie ieņēmumi
Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances
datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.
Ieņēmumu atzīšana
Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad uzņēmums ir nodevis pircējam ar īpašumtiesībām
uz precēm saistītos riskus un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru.
-

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti atbilstoši darījumu izpildes pakāpei.

-

Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši to gūšanas periodam.

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības preču vai pakalpojumu
pārdošanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.
Izdevumu atzīšanas principi
Ņemti vērā visi ar pārskata gadu saistītie izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā..
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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 patreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem
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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.
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un
sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
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.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu
atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem
Sagatavojot šo gada pārskatu sabiedrība nav atkāpusies no likumā noteiktajiem finanšu pārskata
posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.
Sagatavojot 2018.gada pārskatu bilances postenī “Pircēju un pasūtītāju parādi” tika iekļauti arī uzkrātie
ieņēmumi. Lai bilances posteņi būtu salīdzināmi, atlikumi tiek pārklasificēti uz perioda sākumu.
31.12.2018.
Finanšu pārskata postenis

Bilance
Aktīva posteņi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrātie ieņēmumi (īstermiņa)
izmaiņu ietekmes rezultāts

2019.gada
pārskatā

2018.gada
pārskatā

14 374
18 701

33 075
0

Izmaiņas
EUR

-18 701
18 701
0

III. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas
pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par
patiesu un skaidru priekšstatu
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav
mainītas

IV. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas
pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par
patiesu un skaidru priekšstatu
Politikas maiņa šādu iemeslu dēļ nav notikusi.

V. Informācija par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi
pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata
periodos, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi
nav iespējams noteikt.
Pārskata periodā nav veikta aplēšu maiņa.
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VII Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem
(1) Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas.
Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:
Darbības veids
Ieņēmumi no medicīnisko pakalpojumu sniegšanas
Kopā

2019
1 279 574
1 279 574

2018
975 991
975 991

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas
Izmaksu veids
Medikamenti un vakcīnas
Darbinieku atalgojums
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Samaksa par pakalpojumiem no ārienes
A/m izdevumi
Degviela
Mazvērtīgā inventāra nolietojums
Komunālie pakalpojumi
Kopā:

2019
(140 479)
(602 643)
(142 565)
(90 600)
(172 081)
(4 061)
(418)
(526)
(65 184)
(1 218 557)

2018
(111 803)
(499 204)
(117 998)
(82 837)
(119 139)
(4 581)
(524)
(1 251)
(42 934)
(980 271)

2019
(23 349)
(3 128)
(5 018)
(15)
(3 200)
(1 815)
(2 142)
(3 698)
(42 365)

2018
(23 349)
(3 237)
(3 516)
(761)
(3 188)
(1 815)
(834)
(1 900)
(38 600)

(3) Administrācijas izmaksas
Izmaksu veids
Darba alga un sociālās izmaksas valdei
Sakaru izdevumi
Apdrošināšanas izdevumi
Apmācības izdevumi
Kancelejas izdevumi
Gada pārskata un revīzijas izdevumi
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
Kolektīva saliedēšanas pasākumi
Kopā:

(4) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumu veids
Ieņēmumi no telpu iznomāšanas un komunālo
pakalpojumu apmaksas
Ieņēmumi no ERAF projekta
Ieņēmumi no atgūtiem šaubīgo debitoru parādiem
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Saņemtās nokavējuma naudas
Citi ieņēmumi
Kopā:

2019

2018

60 999

28 549

11 483
27 627
1 240
535
45
101 929

11 483
15
40 047
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(5) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Izmaksu veids
2019
Darba drošības izdevumi
(375)
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
(2 965)
UDRVN
(382)
Pārējie izdevumi
(15 585)
Ugunsdrošības uzraudzības izdevumi
(1 016)
Lifta tehniskā apkope
(2 736)
Paklāju noma
(4 842)
Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem
(2 754)
Uzkrātās saistības un sociālais nodoklis (573)
neizmantotiem atvaļinājumiem
Soda naudas un līgumsodi
(134)
Citi izdevumi
(9 082)
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
(50)
Kopā:
(40 494)

2018
(477)
(2 665)
(333)
(14 505)
(979)
(1 792)
(3 104)
(22 164)
(5 359)
(36)
(6 966)
(58 380)

(6) Ieņēmumi no līdzdalības
Asociēto sabiedrību kapitālā
Kopā

2019
15 227
15 227

2018
-

2019

2018

(7) Priekšlikums (informācija) par peļņas sadali
Atstāt
nesadalītu
(ieguldīt
infrastruktūrā)
Segt ar iepriekšējo gadu peļņu
Kopā

sabiedrības

95 314
95 314

(61 213)
(61 213)

VIII Skaidrojums par bilances posteņiem
AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi.
Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.
(8) Nemateriālie ieguldījumi

Sākotnējā vērtība
31.12.2018.
Iegādāts 2019.
31.12.2019.
Nolietojums
31.12.2018.
Aprēķināts 2019.
31.12.2019.
Bilances vērtība uz 31.12.2018.
Bilances vērtība uz 31.12.2019.

Koncesijas, patenti, preču
zīmes u.c. tiesības

Nemateriālie ieguldījumi
kopā

347
347

347
347

347
347
-

347
347
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(9) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu kustības pārskats
Ēkas un būves
Sākotnējā vērtība
31.12.2018
Iegādāts 2019
Norakstīts 2019
31.12.2019
Nolietojums
31.12.2018
Aprēķināts 2019
Norakstīts 2019
31.12.2019
Bilances vērtība uz
31.12.2018.
Bilances vērtība uz
31.12.2019.

383 594
-

Tehnoloģiskās
iekārtas
un
ierīces

Pārējie pamatlīdzekļi
un
inventārs

Kopā

3 691
(3 691)
-

750 239
26 995
(41 228)
736 006

1 137 524
26 995
(44 919)
1 119 600

170 045

3 691
(3 691)
-

371 340
74 412
(39 661)
406 092

528 888
90 600
(43 352)
576 137

229 738

0

378 898

608 636

213 549

0

329 915

543 464

383 594
153 857
16 188

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
(10) Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto sabiedrību pamatkapitālā tiek uzskaitīta pēc iegādes izmaksu metodes.
Bilances vērtība uz 31.12.2018.
Iegāde
Vērtības palielināšana
Atsavināšana (Likvidācija)
Vērtības samazinājuma korekcija
Bilances vērtība uz 31.12.2019.

38 702
38 702

Uz gada beigām sabiedrībai bija ieguldījumi sekojošās asociētajās sabiedrībās:
Sabiedrības
nosaukums,
juridiskā adreses
SIA
“Ādažu
Privātslimnīca”
Kopā

Daļu īpatsvars %

Ieguldījuma
iegādes
vērtība

34.01

38 702

X

38 702

Vērtības
samazinājuma
korekcija

X

Neto
bilances
vērtība uz
31.12.201
9.*

Sabiedrības
pašu kapitāla
vērtība
uz
31.12.2019*.

Sabiedrības
peļņa
vai
zaudējumi
pārskata
gadā

38 702

175 899

61 821

38 702

X

X

* SIA “Ādažu Privātslimnīca” dati tabulā uzrādīti balstoties uz Operatīviem, vadības
neapstiprinātiem 31.12.2019. bilances datiem
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Apgrozāmie līdzekļi
(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Degviela
Medikamenti un vakcīnas
Bilances vērtība

31.12.2019.
15
9 480
9 495

31.12.2018.
67
9 595
9 662

31.12.2019.
1
1

31.12.2018.
45
21
66

(12) Avansa maksājumi
SIA Lattelecom
SIA Venden
SIA Baltijas Biroju Serviss
Bilances vērtība
(13) Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem
parādiem
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Bilances vērtība

31.12.2019.
17 960
(6 662)
11 298

31.12.2018.
67 260
(34 185)
33 075

31.12.2019.

31.12.2018.

-

418
418

31.12.2019.

31.12.2018.

1 367
1 367

1 250
1 250

31.12.2019.
73
314
387

31.12.2018.
188
66
254

31.12.2019.
23 338
23 338

31.12.2018.
18 701
18 701

(14) Radniecīgo sabiedrību parādi
Parādi par pakalpojumiem
Ādažu novada dome
Bilances vērtība
(15) Asociēto sabiedrību parādi
Parādi par pakalpojumiem
Ādažu privātslimnīca SIA
Bilances vērtība
(16) Nākamo periodu izdevumi
A/m apdrošināšanas izdevumi
Abonēšanas maksa
Bilances vērtība
(17) Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi
Bilances vērtība
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(18) Citi debitori
UDRVN pārmaksa
SIA Venden
SIA Meditek
SIA Akadēmiskā histoloģijas laboratorija
Norēķini par maksājumiem ar bankas kartēm
Bilances vērtība

31.12.2019.
80
60
20
38
198

31.12.2018.
26
26

31.12.2019.
300 455
300 455

31.12.2018.
149 734
149 734

(19) Nauda
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi
Bilances vērtība

PASĪVS
Pašu kapitāls
(20) Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena Dalībnieka ieguldījumiem.
Īpašnieki
Ādažu novada dome
Kopā:

Procenti
no
Daļu skaits
pamatkapitāla
100
329 925
100
329 925

Daļas
EUR
1
x

vērtība

Summa EUR
329 925
329 925

(21) Rezerves
Likumā noteiktās rezerves
Pārējās rezerves
Bilances vērtība

31.12.2019.
894
116
1 010

31.12.2018.
894
116
1 010

(22) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Peļņa

31.12.2019.
67 882

31.12.2018.
129 095

31.12.2019.
95 314

31.12.2018.
(61 213)

(23) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Peļņa
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

31.12.2017.

Akciju vai
daļu kapitāls
(pamatkapitāls)

Likumā
noteiktās
rezerves

Pārējās
rezerves

Iepriekšējo
periodu
Nesadalītā
peļņa
vai
nesegtie
zaudējumi

Pārskata
gada
nesadalītā
peļņa vai
nesegtie
zaudējumi

Pašu
kapitāls
kopā

329 925

894

116

121687

7408

460 030

7408

(7408)

Pārnesta peļņa
Pārskata
gada nesadalītā peļņa

-

-

31.12.2018.

894

116

329 925

Pārnesta peļņa
Pārskata
gada nesadalītā peļņa

-

-

31.12.2019.

894

116

329 925

(61 213)

(61 213)

129095

(61213)

398 817

(61213)

61213

67 882

95 314

95 314

95 314

494 131

Ilgtermiņa kreditoru parādi
(24) Parādi piegādātājiem
SIA Tradintek
Bilances vērtība
(25)

31.12.2019.
107 618
107 618

31.12.2018.
152 137
152 137

31.12.2019.
65 447
65 447

31.12.2018.
76 740
76 740

31.12.2019.
65 447
47 648

31.12.2018.
76 740
47 648

65 447

76 740

Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi ERAF projektā
Bilances vērtība

Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa
Tai skaitā nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa
daļa, kuras atmaksas termiņš ir ilgāks par 5
gadiem
Kopā
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Īstermiņa kreditoru parādi
(26)

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Medikamentu piegādātāju firmas
Pārējie piegādātāji
Bilances vērtība
(27)

31.12.2018.
-

31.12.2019.

31.12.2018.

223
4 094
4 317

188
5 836
6 024

Nodokļi

Nodokļa veids

Atlikums uz
31.12.18.

Pievienotās vērtības nodoklis
2 192
Sociālās
apdrošināšanas
11 219
obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5 989
Uzņēmējdarbības riska nodeva
(26)
Kopā
19 374
Nodokļu aktīvi
Nodokļu saistības
Kopā
(30)

31.12.2019.
25 028
25 028

Parādi radniecīgām sabiedrībām

Parādi par pakalpojumiem
Ādažu ūdens SIA
Ādažu namsaimnieks SIA
Bilances vērtība
(29)

31.12.2018.
49 264
49 264

No pircējiem saņemtie avansi

Saņemtie avansi
Bilances vērtība
(28)

31.12.2019.
2 112
54 115
56 227

Aprēķinā
ts 2019.g

Soda
naudas
aprēķinātas

Samaksāts
2019.gadā

Atlikums uz
31.12.19.

8 425

20

7 930

2 707

214 074

94

205 057

20 331

114 548

19

118 185

2 370

381
337 428

1
134

324
331 496

32
25 440

31.12.2019.
25 440
25 440

31.12.2018.
26
19 400
19 374

Pārējie kreditori

Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam neatmaksātās summas.
Darba alga
Bilances vērtība

31.12.2019.
32 816
32 816

31.12.2018.
23 299
23 299

20

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĀDAŽU SLIMNĪCA”
Gada pārskats par 2019. gadu

(31) Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi ERAF projektā
Bilances vērtība

31.12.2019.
11 292
11 292

31.12.2018.
11 483
11 483

31.12.2019.
99 346
7 043
106 389

31.12.2018.
96 019
8 640
104 659

(32) Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības piegādātājiem
Bilances vērtība

IX Cita informācija
(33) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, ķīlas, galvojumi vai citas
saistības
Uzņēmums nav sniedzis ķīlas, galvojumus un citas garantijas par kurām nebūtu skaidrots gada finanšu
pārskata pielikumā.
(34) Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības
Šo finanšu pārskatu izdošanas brīdī sabiedrībai nav zināms, ka sabiedrībai būtu neuzskaitīti aktīvi, tā
būtu iesaistīta kādās tiesas prāvās un ka pret sabiedrību varētu tikt izvirzītas kādas prasības par
iespējamām saistībām.
(35) Informācija par operatīvo nomu
AS Swedbank Līzings, vieglā automašīna, 5 gadi, 15231.11 EUR
(36) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits
Vidējais nodarbināto personu skaits gadā

2019
88

2018
83

(37) Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanai nav bijuši nekādi
būtiski notikumi, kas būtiski ietekmētu šajos finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju, kuru rezultātā
būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro.
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. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv
ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik
Sabiedrība, pamatojoties uz Veselības ministrijas Rīkojumu Nr.59 no 2020.gada 25.marta, “Par
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtas situācijas laikā”, kas izdoti saskaņā
ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”
21.1.apakšpunktu, 2020.gada 26.martā izdeva rīkojumu Nr.1.-3/38 par darbinieku dīkstāves iestāšanos,
kas noteica dīkstāvi 51 darbiniekam, atstājot iespēju saņemt medicīnisko palīdzību akūtos gadījumos,
grūtniecēm kā arī pacientu ar hroniskām kaitēm veselības aprūpi iespēju robežās nodrošinās attālināti.
Ir nodrošināta speciālistu sasniedzamība telefoniski.
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Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo
pasākumu palīdzību: tiks turpināts sniegt medicīnisko palīdzību, jo pieprasījums pēc dotajiem
pakalpojumiem turpinās būt aktuāls vietējiem iedzīvotājiem; savukārt, Sabiedrības darbinieki saņems
īslaicīgo dīkstāves atbalstu no valsts uz dīkstāves periodu. Tomēr šis secinājums balstās uz
informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz
Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
(38) Darbības turpināšanas iespējas
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadība ir vērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību savā nozarē.
Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās attīstīt savu darbību atbilstoši
Sabiedrības ilgtermiņa attīstības plānam, ieviešot modernas tehnoloģijas un pilnveidojot tīklu darbības
kontroles sistēmu.

____________________________
Pēteris Pultraks valdes loceklis

____________________________
Līga Kalvāne galvenā grāmatvede
2020.gada 31. martā
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
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