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Bilance 

AKTĪVS
Piezīme 31.12.2019. 31.12.2018.

Ilgtermiņa ieguldījumi

 EUR  EUR 

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 795 -                        

3 2 795            -                         
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 1 558 027      1 326 435           
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 210 478         55 011                

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 33 209           40 374                
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas -                   18 876                

4 1 801 714    1 440 696         

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 1 804 509    1 440 696         

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi 
Izejvielas un palīgmateriāli 50 805           40 548                -                   -                        

Krājumi kopā 5 50 805         40 548               
Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 6 6 021            24 085                

Nākamo periodu izmaksas 7 3 055            3 003                 

Uzkrātie ieņēmumi 8 171 152         112 784              

Debitori kopā 180 228       139 872            

Nauda 9 216 983         204 577              

Apgrozāmie līdzekļi kopā 448 016       384 997            

Aktīvs kopā 2 252 525    1 825 693         

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Pamatlīdzekļi kopā

 

 

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

     

Gunta Ozola    Irisa Agapova 

Valdes locekle    Galvenā grāmatvede 

 

2020. gada 4. martā 
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Bilance 

PASĪVS

Piezīme 31.12.2019. 31.12.2018.

Pašu kapitāls

EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 863 524     1 863 524     

Rezerves
a) pārējās rezerves 2                  2                 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (840 797)       (727 046)       

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4 275           (113 751)       
Pašu kapitāls kopā 10 1 027 004   1 022 729   
Ilgtermiņa kreditori -                  -                  

Aizņēmumi no kredītiestādēm 11 20 833          -                  

Nākamo periodu ieņēmumi 12 725 731        453 010        

Ilgtermiņa kreditori kopā 746 564      453 010      

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 13 25 000          -                  

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 14 75 072          23 180         

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 92 104          73 398         

Pārējie kreditori 16 106 739        90 106         

Nākamo periodu ieņēmumi 17 78 153          39 369         

Uzkrātās saistības 18 101 889        123 901        

Īstermiņa kreditori kopā 478 957      349 954      

Kreditori kopā 1 225 521   802 964      

Pasīvs kopā 2 252 525   1 825 693   

 

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

     

Gunta Ozola    Irisa Agapova 

Valdes locekle 

 

 

 

   Galvenā grāmatvede 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

(pēc izdevumu funkcijas) 

 

2019. 2018.

Piezīme EUR EUR

Neto apgrozījums 19

b) no citiem pamatdarbības veidiem 3 168 389          2 483 450        

20 (2 940 128)         (2 396 442)       

Bruto peļņa vai zaudējumi 228 261           87 008           

Administrācijas izmaksas 21 (278 614)            (239 934)          

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 22 54 768               39 372             

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 23 (140)                  (197)                

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 4 275                (113 751)       
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                        -                     
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 4 275                (113 751)       
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 4 275                (113 751)       

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas
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Naudas plūsmas pārskats 
(pēc tiešās metodes)

2019 2018
Pamatdarbības naudas plūsma Piezīmes EUR EUR

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 3 163 079         2 481 142        

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem
(3 003 637)        (2 421 964)       

Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi (7 171)              (8 534)             

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 152 271          50 644           

Pamatdarbības neto naudas plūsma 152 271          50 644           

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (539 508)        (47 818)          

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (539 508)        (47 818)          

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi 50 000              -                      

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 353 810            -                      

Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai (4 167)              -                     

Pārskata gada neto naudas plūsma 12 406            (17 174)          

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 204 577          221 751         

9 216 983          204 577         Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata pielikums no 8. līdz 25. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

2019. 2018
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Piezīmes EUR EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 863 524      1 838 524      

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) 

pieaugums/samazinājums
-                     25 000             

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 863 524        1 863 524        

Rezerves
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 2                     2                     
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2                     2                     

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (840 797)       (727 046)       

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums 4 275              (113 751)          
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (836 522)          (840 797)          

Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 022 729        1 111 480        

Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums 4 275              (88 751)           
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 10 1 027 004        1 022 729        

 

 

Pārskata pielikums no 8.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
 
 

Gunta Ozola   Irisa Agapova   Irisa Agapova 

Valdes locekle   Galvenā grāmatvede   Galvenā grāmatvede 
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Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 
40003361616 

Limbaži, 2004. gada 24. decembris 
 

Juridiskā adrese Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001 

Valdes sastāvs Gunta Ozola valdes locekle 

 

Dalībnieki Limbažu novada 

pašvaldība 

Salacgrīvas novada 

pašvaldība 

Alojas novada 

pašvaldība 

Krimuldas novada 

pašvaldība 

54.44609 %     

 

25.26348 % 

 

16.12536 % 

 

4.16507 % 

 

Gada pārskatu sagatavoja Galvenā grāmatvede Irisa Agapova 

Darbības veids  Slimnīcas darbība (86.10 NACE 2.red.) 

 

Pārskata gads 01.01.2019 – 31.12.2019 

Revidents Judīte Jakovina 

LR Zvērināts Revidents 

LZRA Sertifikāts Nr. 105 

SIA “Nexia Audit Advice”  

Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga,                

Latvija, LV 1050 

Reģ. Nr. 40003858822 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības 

licence Nr. 134 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu 

un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada 

pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību 

lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās 

uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.  

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: 

• 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 parakstīšanas 

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 tikai 

juridisko formu; 

i) 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. 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

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. 

Darbības turpināšana 

2019. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par EUR 30 941. Īstermiņa 

saistībās ir iekļauti aizņēmumi no kredītiestādēm  EUR 25 000 un nākamo periodu ieņēmumi EUR 78 153. 

Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar  kreditoriem 

noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī 

finanšu pārskata sagatavošanā. 

Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 

līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 

atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir 

pietiekami pamatota. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi 

darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa 

pret euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, 

tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas 

beigās. 

Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot 

valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

 

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. 

Darījumi ar saistītajām personām 

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un 

sabiedrības, kuras kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību 

saistītus lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas 

kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.  

Par saistītām personām tiek uzskatītas arī sabiedrības, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole. 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. 

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 300 euro. Iegādātie aktīvi vērtībā zem 300 

euro tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs. 

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi 

tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā 

paredzētajai lietošanai.  

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības". 
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Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu 

pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu 

un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa 

vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības 

noteiktās likmes: 

Nemateriālie ieguldījumi:   

Koncesijas 20-35 % 
Patenti, licences un preču zīmes 20-35 % 
Datorprogrammas u.c. 20-35 % 
   
Pamatlīdzekļi   
Ēkas un inženierbūves 5.00 % 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 10-20 % 
Automašīnas 10.00 % 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20-35 % 

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad  nemateriālo ieguldījumu vai 

pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai 

pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu 

aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī 

paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu 

nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.  

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 

pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības 

pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība 

tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības 

un lietošanas vērtības. 

Peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas atspoguļo attiecīgā perioda peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek 

kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas 

tiek atzītas pārskata perioda izdevumos. 

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto 

aizņēmumu procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā 

objekta nodošanai ekspluatācijā.  

Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas 

izmaksas atzīst bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas 

termiņa laikā. 

Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši nepārtrauktās 

inventarizācijas metodei.  

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: 

- materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc  metodes "Pirmais iekšā - 

pirmais ārā" (FIFO). 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās 

produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no 

kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi. 

 

 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”  
reģ. Nr. 40003361616 

Klostera iela 3, Limbaži, LV 4001 
2019. gada pārskats 

12 

 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto 

uzkrājumu atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir 

apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. 

Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir: 

- kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors 

apšauba Sabiedrības tiesības piedzīt šo parādu; 

- parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka 

nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par 

bankrotējušu) u.tml. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot 

uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. 

Citi debitori 

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, 

kreditoru parādu debeta atlikumus. 

Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi 

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo 

periodu izmaksas".  

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā 

nākamo periodu ieņēmumi. 

Naudas līdzekļi 

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības 

kasē. 

Pamatkapitāls 

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam. 

Rezerves 

Rezerves ir daļa pārskata gada tīrās peļņas, kas novirzīta likuma un statūtu prasībām paredzētiem īpašiem mērķiem 

(t.sk.zaudējumu segšanai). 

Kreditoru parādi 

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru. 

Aizdevumi un aizņēmumi 

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma 

summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu 

saistītās izmaksas. 

Uzkrājumi 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds 

pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu 

resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, 

ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas 

līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka 

šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek 

atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas. 
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Uzkrātie ieņēmumi 

Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, 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. 

Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistībās tiek atzītas 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). 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu 

pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

No pircējiem saņemtie avansi 

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms 

preces vai pakalpojuma saņemšanas. 

Pārējie kreditori 

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu 

kredīta atlikumus. 

Dividendes 

Prasījumi un saistības par dividendēm tiek atzītas, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu 

saņemšanu, tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividendes summa. 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai 

nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 

Dotācijas 

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus 

pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda 

laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir 

izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā 

to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot 

ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:  

Preču pārdošana  

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi: 

• Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības; 

• Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār 
pārdotajām precēm; 

• Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus; 

• Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu. 

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu. 
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Pakalpojumu sniegšana  

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.  

Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances 

datumā ir attiecīgais darījums.  

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā 

apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.  

Pārējie ieņēmumi  

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

saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 

• ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī; 

• ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu 

pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem 

ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies; 

• ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek 

aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa 

svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies; 

• procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – 

saņemšanas brīdī; 

• ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu; 

• pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu 

ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais 

nodoklis ir aprēķināts, ievērojot “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo 

bāzi un piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi. 

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. 

 

 

  



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”  
reģ. Nr. 40003361616 

Klostera iela 3, Limbaži, LV 4001 
2019. gada pārskats 

15 

 

 

1.  Vidējais darbinieku skaits 

 2019 2018 

Vidējais darbinieku skaits          139      132 

2. Personāla izmaksas  

 2019 2018 

Darba alga 1 856 442 1 456 470 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 437 799 343 403 

   

tajā skaitā atlīdzība valdei: 23 637 21 870 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei: 5 037 5 112 

   

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 2019 2018 

Darba alga  1 658 793   1 295 798 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 388 302 301 500 

Kopā     2 047 095    1 597 298 

 

Administrācijas darba samaksa 2019 2018 

Darba alga 197 649 160 672 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 49 497 41 903 

Kopā        247 146        202 575 
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Pielikums Bilancei 

3. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats 

Koncesijas, patenti, 

licences, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības

Nemateriālie

ieguldījumi

kopā

EUR EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas 

pašizmaksa 31.12.2018.
21 920                          21 920         

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 2 795                            2 795           

Iegādes izmaksas vai ražošanas 

pašizmaksa  31.12.2019.
24 715                          24 715         

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija 

31.12.2018.
21 920                          21 920         

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija 

31.12.2019.
21 920                          21 920         

Bilances vērtība uz 31.12.2018. -                              -               

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 2 795                          2 795           
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4. Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

Nekustamie 

īpašumi

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

ierīces

Pārējie pamatlī-

dzekļi un 

inventārs

Pamatlīdzekļ

u 

izveidošana 

un 

nepabeigtās 

celtniecības 

izmaksas

Kopā

EUR EUR EUR EUR

Iegādes izmaksas vai ražošanas 

pašizmaksa 31.12.2018.
2 444 476  1 230 052    229 747      18 876    3 923 151 

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 23 277        180 303         9 465           304 792    517 837      

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                 (11 064)         (24 940)        (36 004)      

Pārvietots uz citu bilances posteni 323 668       -                  (323 668)   -                

Iegādes izmaksas vai ražošanas 

pašizmaksa  31.12.2019.
2 791 421  1 399 291    214 272      -              4 404 984 

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas 

31.12.2018.
1 118 041  1 175 041    189 373      -              2 482 455 

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 

samazinājuma korekcijas
115 353       24 835           16 493         -              156 681      

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 

kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 

atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu 

posteni

-                 (11 063)         (24 803)        -              (35 866)      

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas 

31.12.2019.
1 233 394  1 188 813    181 063      -              2 603 270 

Bilances vērtība uz 31.12.2018. 1 326 435  55 011         40 374        18 876    1 440 696 

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 1 558 027  210 478       33 209        -          1 801 714 

 

 

Nekustamā īpašuma vērtība bilancē ir EUR  1 558 027  (t.sk. zemei EUR 77 669.,ēkām būvēm EUR 1 480 358). Nekustamā 

īpašuma kadastrālā vērtība EUR 185 840 ( t.sk. zemei EUR 29 482 ēkām EUR 156 358). 

Saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti pamatlīdzekļi , kuri ir pilnībā nolietoti, un to  iegādes vērtība ir EUR  1 206 338. 

Sabiedrības bilancē uzskaitītais nekustamais īpašums šķūnis- noliktava, Limbažos, Ceriņu ielā 1, nav ierakstīts 

Zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, īpašuma bilances vērtība uz 31.12.2019. EUR 0.00 
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5. Krājumi 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Medikamenti un medicīnas preces 42 380 36 225 

Saimniecības preces 2 793 2 737 

Dezinfekcijas līdzekļi 873 1 012 

Pārējā krājumu vērtība 4 759 574 

Kopā 50 805 40 548 

6. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
31.12.2019. 

EUR 
31.12.2018. 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 66 969 58 912 

Apdrošināšanas sabiedrību parādi 1 089 5 714 

Uzkrājums šaubīgiem debitoriem (62 037) (40 541) 

Kopā 6 021 24 085 

7. Nākamo periodu izmaksas 

 
31.12.2019. 

EUR 
31.12.2018. 

EUR 

Apdrošināšanas maksājumi 1 245 202 

Periodikas abonēšana  846 955 

Pārējie nākamo periodu izdevumi 964 1 846 

Kopā 3 055 3 003 
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8. Uzkrātie ieņēmumi 
 

 

 

 

31.12.2019. 
EUR         

 

 

31.12.2018. 

EUR 

Norēķini  ar Nacionālo Veselības Dienestu 159 021 101 482 

Norēķini  ar apdrošināšanas kompānijām - 4 496 

Norēķini  ar pārējiem debitoriem 12 131 6 806 

Kopā 171 152 112 784 

9. Nauda 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 216 099 198 336 

Nauda kasē 855 1 473 

Nauda ceļā 29 4 768 

Kopā 216 983 205 577 

10. Daļu kapitāls 

Sabiedrības 2019. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 1 863 524 sastāv no 
1 863 524 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) . 

11.  Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa) 

 Procentu 
likme 

Atmaksas 
datums 

31.12.2019. 
EUR 

31.12.2018. 
EUR 

* Aizņēmums no Latvijas komercbankas 4.5% + 

6.men 

EURIBOR 

04.10.2021 20 833 - 

Kopā   20 833 - 

* Aizņēmuma izmantošanas mērķis ir pašu ieguldījumu nodrošināšana Eiropas Savienības fonda projekta 
Nr.9.3.2./18/1/015  īstenošanai, saistību nodrošinājumi: saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar hipotēku uz 
nekustamo īpašumu Klostera iela 6A, Limbaži.  

 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš 
31.12.2019. 

EUR 
31.12.2018. 

EUR 

No 2 - 5 gadiem 20 833 - 

Kopā 20 833 - 
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12. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa (2019 gada) 725 731 453 010 

Kopā 725 731 453 010 

 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš 
31.12.2019. 

EUR 
31.12.2018. 

EUR 

No 2 - 5 gadiem 311 455 157 478 

Pēc 5 gadiem 414 276 295 534 

Kopā 725 731 453 100 

 

 

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību 

Finanšu palīdzības 

sniedzējs 

Saņemšanas 
gads 

Summa 
Saņemšanas 

mērķis 
Nosacījumi 

Pārskata gadā 
atmaksājamā 

summa, ja nav 
izpildīts kāds no 
nosacījumiem 

ERAF. 

Projekts 

Nr.3DP/3.1.5.1.2/10IPI

A/VEC/028 

09.09.2010. 1 000 000 

EUR* 

 

Ambulatorās 

veselības 

aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana 

 Visi projekta 

nosacījumi izpildīti. 

Projekta beigu 

datums 31.03.2012. 

2010. gadā -projekta 

noslēgšanas laikā 

projekta kopsumma 

bija 702804 LVL 

 

     

*ERAF projekts 

Nr.9.3.2./18/1/015 

2019. gadā -projekta 

noslēgšanas laikā 

projekta kopsumma 

bija EUR 418 247.00 

04.02.2019   374 247 

EUR 

Ambulatorās 

un stacionārās 

veselības 

aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana 

 Projekta beigu 

datums 03.03.2020. 

*2019. gadā par ERAF projekta ietvaros veikti SIA ’’Limbažu slimnīca” remontdarbi par kopējo summu EUR 213 184, iegādātas 

medicīnas iekārtas par kopējo summu EUR 156 145, iegādātas mēbeles par kopējo summu EUR 4 118, iegādāta datortehnika 

par kopējo summu EUR 800. 

 

13. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa) 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Aizņēmums no Latvijas Komercbankas 25 000 - 

Kopā 25 000 - 
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14. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Parādi par precēm 59 602 9 664 

Parādi par apkuri un citiem komunāliem maksājumiem 7 144 9 833 

Parādi par medicīnas pakalpojumiem 8 326 3 683 

Kopā 75 072 23 180 

 

15. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 31.12.2019. 31.12.2018. 

 EUR EUR 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 58 187 46 911 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 28 283 23 358 

Pievienotās vērtības nodoklis 4 993 2 463 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 588 617 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 53 49 

Kopā 92 104 73 398 

 

16. Pārējie kreditori 

 31.12.2019. 31.12.2018. 

 EUR EUR 

Norēķini par darba algu 105 413 89 958 

Ieturējumi no darba algas 1 326 148 

Kopā 106 739 90 106 

   

16. Nākamo periodu ieņēmumi 

 
31.12.2019. 

EUR 
31.12.2018. 

EUR 

Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa  (2020. gada) 78 153 39 369 

Kopā 78 153 39 369 

17. Uzkrātās saistības 

 
31.12.2019. 

EUR 

31.12.2018. 

EUR 

Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām 88 898 103 995 

Uzkrātās saistības piegādātājiem 12 991 19 906 

Kopā 101 889 123 901 
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Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam 

19. Neto apgrozījums 

 

2019. 

EUR 

2018. 

EUR 

Ieņēmumi no ambulatoriem un dienas stacionāra pakalpojumiem 2 511 447 1 890 912 

Ieņēmumi no medicīniskiem maksas pakalpojumiem 350 022 288 471 

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 239 928 230 568 

Ieņēmumi no telpu nomas 60 702 62 400 

Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem 6 290 11 099 

Kopā 3 168 389 2 483 450 

 

Neto apgrozījumā un ražošanas izmaksās netiek iekļaut starpniecības darījumi: (elektrība, ūdens, kanalizācija, 

atkritumi, apkure) 2019. gadā EUR 26 465, 2018. gadā EUR 26 959. 

20. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

 

2019. 

EUR 

2018. 

EUR 

Darba  alga 1 658 793 1 295 798 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  388 302         301 500 

Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli, medikamenti 187 766 155 038 

Pamatlīdzekļu nolietojums 153 851 160 514 

Ēku uzturēšana (apkure, kanalizācija, ūdens, elektroenerģija, lifta apkope, 

apsardze) 

102 712 110 329 

Citu iestāžu medicīniskie pakalpojumi 92 239 73 900 

Citas pakalpojumu izmaksas (utilizācija, biomateriālu kremācija u.c.) 90 557 59 384 

Medicīnas iekārtu noma 86 463 74 559 

Pacientu ēdināšanas izdevumi un pārtikas produkti 79 099 66 037 

Mazvērtīgais inventārs, tā nolietojums un kancelejas preces  34 719 17 885 

Ēku, telpu, inventāra remonts, apkopes izmaksas, apdrošināšana 31 033 11 749 

Transporta uzturēšanas izdevumi, degviela, apdrošināšana 19 751 18 045 

Saimniecības preces 11 388 7 681 

Sakaru pakalpojumi 8 788 10 461 

Kursi, semināri, ceļa izdevumi 2 010 2 444 

Komandējuma izdevumi, dienas nauda 948 1 918 

Nekustamā īpašuma nodoklis 915 633 

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem (9 206) 28 567 

Kopā 2 940 128 2 396 442 
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21. Administrācijas izmaksas 

 

2019. 

EUR 

2018. 

EUR 

Administrācijas personāla algas 197 649 160 672 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 49 497 41 903 

Telpu uzturēšanas izmaksas 34 530 29 217 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums 2 830 4 393 

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem (5 892) 3 749 

Kopā 278 614 239 934 

22. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

2019. 

EUR 

2018. 

EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (2019 gads) 42 305 39 372 

Saņemtās soda naudas 12 463 - 

Kopā 54 768  39 372 

 

23. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

2019. 

EUR 

2018. 

EUR 

Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 137 131 

Samaksātās soda naudas un līgumsodi 3 - 

Citi izdevumi - 66 

Kopā 140 197 

   

 

Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa objektu atsavināšanas 

Ilgtermiņa ieguldījumu 

objekts 

Bilances 

vērtība 

izslēgšanas 

brīdī 

EUR 

Atsavināšanas 

ieņēmumi 

EUR 

Atsavināšanas 

izdevumi 

EUR 

Bruto 

ieņēmumi vai 

izdevumi 

EUR 

Peļņa vai 

zaudējumi no 

objekta 

atsavināšanas 

EUR 

Saimnieciskie pamatlīdzekļi  106 - - - (106) 

Datortehnika 31 - - - (31) 

Kopā 137 - - - (137) 

24. Finanšu risku pārvaldība 

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, aizņēmumi 

no kredītiestādēm,parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās 

darbības. 
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Finanšu riski 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir  likviditātes risks un kredītrisks. 

Likviditātes risks 

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu 

finansējumu, izmantojot aizņēmumus no dalībnieka. 

Kredītrisks 

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē 

savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram 

klientam atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai 

līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. 

25. Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem 

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav, visas esošās saistības uzskaitītas grāmatvedības uzskaitē un skaidrotas šajā 

finanšu pārskata 11 un 13.piezīmēs. 

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumus ne fiziskām, ne juridiskām personām. 

26. Informācija par būtiskiem nomas un īres, pakalpojuma  līgumiem, ieguldījumiem 

Finansēšanas līgums ar Nacionālo veselības dienestu “Par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 

un aprūpi”. 

Līdzdalības līgums ar SIA “Medicīnas sabiedrība Gaiļezers” par pacientu ar akūtu un hronisku nieru slimību 

nodrošināšanu ar nieru aizstājējterapiju uz SIA “Limbažu slimnīca” bāzes. 

Līgums  Nr.49/2010 ar Rūtu Akmentiņu par zemes nomu zem ēkas Klostera 4a, Limbažos. 

Līgums Nr.03.19/02-20.5 ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par  datortomogrāfijas iekārtas PHILIPS Healthcare 

nomu. Nomas maksa mēnesī noteikta EUR 4 230.30. Līguma darbības termiņš līdz 2021. gada 11. februārim. 

Līgums Nr. 37.18/02-20.5 ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par USS iekārtas nomu. Nomas maksa mēnesī noteikta 

EUR 1524.00. Līguma termiņš līdz 2020. gada 4. oktobrim. 

Līgums Nr. 437/2017-35 ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par USS nomu. Nomas maksa mēnesī noteikta EUR 

1754.50. Līguma termiņš līdz 2019. gada 17. oktobrim. 

Līgums Nr. 16.19/02-20.5 ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par USS iekārtas Epiq 56 nomu. Nomas maksa mēnesī 

noteikta EUR 2873.00. Līguma termiņš līdz 2020. gada 2. jūlijam. 

AS “Swedbank” aizdevuma līgums Nr.19-040864-N no 04.10.2019. Līguma termiņš līdz 2021. gada 4. oktobrim. 

Lielākie kapitālie ieguldījumi  no pašu līdzekļiem 2019. gadā:  

ERAF projekta ietvaros veikti remontdarbi SIA “Limbažu slimnīca” poliklīnikas, slimnīcas ēku telpās; ieguldīti pašu 

līdzekļi kā līdzfinansējums par kopējo summu EUR 133 760. 

ERAF projekta ietvaros no SIA “Aiko Med” iegādāta zobārstniecības iekārta; ieguldīti pašu līdzekļi kā līdzfinansējums 

par kopējo summu EUR 12 877. 

ERAF projekta ietvaros no SIA “A. Medical” iegādāta dentālā  RTG iekārta; ieguldīti pašu līdzekļi kā līdzfinansējums 

par kopējo vērtību EUR 1 311. 
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Iegādātas medicīnas iekārtas EUR 11 717 – nevajag atšifrēt par katru atsevišķi 

Par ERAF finansējumu veikti remontadarbi par kopējo vērtību EUR 213 184 un iegādātas mēbeles un datortehnika 

par kopējo vērtību EUR 4 918. 

 

27.Notikumi pēc bilances datuma 

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

notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 

Valde un galvenā grāmatvede  ir sagatavojuši Sabiedrības 2019. gada pārskatu un valdes locekle 
un galvenais grāmatvedis parakstījuši to 2020. gada  

 

     

Gunta Ozola    Irisa Agapova 

Valdes locekle    Galvenā grāmatvede 
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Vadības ziņojums 

2020. gada __. ____________ 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Pārskata gadu Sabiedrība  ir noslēgusi ar peļņu EUR 4 275 apmērā. Sabiedrība uzskata, ka esošajā situācijā, kad 

finansējums veselības aprūpes nozarē ir nepietiekams, bet pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojuma pieaug, 

jādara viss iespējamais, lai veselības aprūpes jomā veicinātu tieši maksas pakalpojuma attīstību. Pēc sabiedrības 

domām, 2020. gadā SIA “Limbažu slimnīca” turpinās savu iesākto saimniecisko darbību kā  1. līmeņa stacionārs un 
arī kā ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas iestāde, kurā sniedz plānveida ambulatoro palīdzību.  

Slimnīcā diennakts režīmā darbojas pacientu uzņemšanas nodaļa, kur iedzīvotāji var saņemt diennakts neatliekamo 

medicīnisko palīdzību gan traumu gadījumos, gan arī citos gadījumos, kas saistīti ar akūtām veselības problēmām. 

SIA  „Limbažu slimnīca” darbojas arī dienas stacionārs ar sekojošām struktūrvienībām: 

• neiroloģijas un iekšķīgo slimību nodaļa, 

• rehabilitācijas nodaļa, 

• vispārējās ķirurģijas nodaļa, 

• traumatoloģijas nodaļa, 

• ginekoloģijas nodaļa, 

• gastrointesticinālās endoskopijas nodaļa, 

• No 2019. gada augusta terapijas diennākts stacionārs un hroniskās aprūpes nodaļa, 

• papildus dienas stacionāra pakalpojumam ir attīstīts maksas pakalpojums- īslaicīgā sociālā aprūpe. 

Pakalpojums vērsts uz pacientiem ar pašaprūpes problēmām uz pacientiem, kam nepieciešama diennakts 

uzraudzība. Gadījumos, kad pacientam nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe, tiek veidota sadarbība ar 

tuviniekiem vai sociālo dienestu- ar mērķi pacientu tālāk novirzīt uz kādu no socālās aprūpes iestādēm vai 

radīt atbilstošus apstākļus pacienta dzīves vietā.  

SIA „Limbažu slimnīca” ambulatorajā nodaļā pacientiem medicīnisko palīdzību sniedz šādi speciālisti: ķirurgs, 

traumatologs, otolaringologs, okulists, onkologs, neirologs, urologs, dermatovenerologs, rehabilitologs, 

fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, fizikālās terapijas speciālists; pacientiem ir pieejama diabētiskā pēdas 

aprūpe, cukura diabēta kabinets; kardiologa,  psihiatra, narkologa, anesteziologa, pulmonologa, endokrinologa 

konsultācijas; ir pieejami zobārsta, zobu higiēnista pakalpojumi. 

Liels uzsvars likts arī uz kvalitatīvas diagnostikas nodrošināšanu. SIA „Limbažu slimnīca” pacientiem ir nodrošinātas 

sekojošas diagnostikas iespējas: datortomogrāfija, mamogrāfija, rentgendiagnostika, ultrasonogrāfijas 

doplerogrāfija, endoskopija, sirds asinsvadu funkcionālā diagnostika, kas sevī ietver elektrokardiogrāfiju un 

ehokardiogrāfiju, holtermonitoringu. 

Tā kā dienas stacionāra pacientiem valsts neapmaksā tādus papildus pakalpojumus kā ēdināšanu un nakts 

izmitināšanu, SIA „Limbažu slimnīca” sniedz iespēju pacientiem saņemt arī šos pakalpojumus par papildus samaksu, 

tā pacientiem tiek nodrošināta iespēja dienas stacionāra ietvaros saņemt pilnīgu diennakts aprūpi. 

Laika periodā no 2019.gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim dienas stacionārā medicīniskā 

palīdzība sniegta 1 728 pacientiem. Aprūpes nodaļā, laikā no 2019. gada janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, 

medicīniskā palīdzība sniegta 81 pacientam. Hroniskās aprūpes nodaļā, laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. 

gada 31. decembrim, medicīniskā palīdzība sniegta 510 pacientiem. Terapijas diennakts stacionārā, lakā no 2019. 

gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, medicīniskā palīdzība sniegta  135 pacientiem. Īslaicīgās sociālās 

aprūpes nodaļā laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim medicīniskā aprūpe sniegta 171 

pacientam. Sekundārie ambulatorie pakalpojumi sniegti 61 691 pacientam, veiktas 563 ķirurģiskās, 

traumatoloģiskās un ginekoloģiskās ambulatorās operācijas. Uzņemšanas nodaļā pēc medicīniskās palīdzības 

griezušies 5 690  pacienti. Zobārstniecības pakalpojumi sniegti 2 398 pacientiem, no tiem 1 263 bērniem. 

Laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim  gultu skaits dienas stacionāra nodaļās bija 40, 

aprūpes nodaļā 5, hroniskās aprūpes nodaļā 15, terapijas diennakts stacionārā 5; vidējais gultu noslogojums  73 

%; gultas dienas izpilde 22 647. 
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Saskaņā ar MK Nr.555 noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, saņemts 2019. 

gada valsts finansējums: 

• par sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem EUR 41748; 

• par sniegtajiem sekundāriem ambulatoriem pakalpojumiem EUR 1 442 449; 

• par fiksēto kabinetu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 253 255; 

• par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu EUR 54 121; 

• par sniegtajiem pakalpojumiem atbrīvotām kategorijām EUR 89 554; 

• par aprūpes un hroniskās aprūpes nodaļās sniegtajiem pakalpojumiem EUR 269 130; 

• par diennakts terapijas nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem EUR 39 392. 

Ir optimizēts medikamentu un medicīnas preču izlietojums nodaļās. Sabiedrībā  ir pilnīgi nokomplektēti ārstu, 

medicīnas māsu štati. Pašreizējā situācijā, ņemot vērā neskaidrās medicīnas politikas prognozes, sabiedrība ir 

gatava mainīt veselības aprūpes organizāciju. Jebkurā ārstniecības nostādņu maiņas gadījumā, iespējama 

medicīnas darbinieku pārprofilēšana.  

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 

Finansiālo rezultātu rādītāji: 

Veicot finansiālo rezultātu aprēķinu īstermiņa un ilgtermiņa saistībās netiek iekļauti nākamo periodu ieņēmumi. 

Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības): 

Likviditātes kopējais 

koeficients 

Apgrozāmie līdzekļi 

Īstermiņa saistības − nākamo periodu ieņēmumi  
1.12 

 

(koeficienta ieteicamā 

robeža 1-2). 

 

Likviditātes starpseguma 

koeficients 

Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri + Debitori 

Īstermiņa saistības − nākamo periodu ieņēmumi 
0.99 

 

(koeficienta ieteicamā 

robeža 0.7-0.8). 

 

Absolūtās likviditātes 

koeficients 

Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri

Īstermiņa saistības − nākamo periodu ieņēmumi
0.54 

 

(koeficienta ieteicamā 

robeža 0.2-0.25). 

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā): 

Bruto peļņas rādītājs (%) 

 

Apgrozījums − Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

Apgrozījums  
7.20% 

 

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients 

Ilgtermiņa ieguldījumu 

segums ar pašu kapitālu 

Pašu kapitāls 

Ilgtermiņa ieguldījumi
 0.57 

 

Apgrozāmo līdzekļu 

segums ar īstermiņa 

saistībām 

Īstermiņa saistības 

Apgrozāmie līdzekļi
 0.89 
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Neto apgrozāmais kapitāls  

 

Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības-Nākmo periodu 

ieņēmumi 

47 212 

 

 

 

 

 

Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības): 

Saistību īpatsvars bilancē 
Kopējās saistības

Bilances kopsumma 
0.19 

 

Saistību attiecība pret pašu 

kapitālu 

Kopējās saistības

Pašu kapitāls
0.41 

 

 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

2020. gadā paredzēts : 

SIA ”Limbažu slimnīca” īpašu uzmanību pievērš klientu apkalpošanas kvalitātei. Lai to nodrošinātu, 2020. 

gadā plānots turpināt uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas. Palielinoties 

informāciju tehnoloģiju ietekmei uz veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, uzlabot informāciju tehnoloģiju 

infrastruktūru (iekārtas, tīkls, papildus serveris).  

Plānots attīstīt jaunus maksas pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam un maksātspējai, rīkot 

informatīvas kampaņas iedzīvotājiem ar novada plašsaziņas līdzekļu starpniecību gan par valsts apmaksātu, gan 

maksas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Limbažu slimnīcā. Sabiedrībā plāno piesaistīt jaunus 

speciālistus, lai saglabātu esošos pakalpojumus un uzlabotu to kvalitāti, veikt darbinieku apmācības, un veikt 

ieguldījumus darba vides sakārtošanā. 

Attīstīt infrastruktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu. Tiek plānots veikt 

iepirkumu procedūras papildus aprīkojuma iegādei, un esošā aprīkojuma atjaunošanai uznešanas nodaļā un 

stacionāra nodaļās (pacientu monitori, defibrilators). Uzlabot rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību, un uzlabot 

infrastruktūru. Plānots sekot līdzi ES fondu piesaistes iespējām, lai realizētu energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumus. 

Plānojot Sabiedrības darbu 2020. gadam, kā traucējošs faktors darbojas medicīnas politikas ilgtermiņa 

nostādņu trūkums.  

 

Sabiedrības akciju vai daļu kopums 

2019. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 1 863 524, kas sastāv no 

1 863 524 daļām, ar vienas daļas nominālvērtību 1 (viens) euro. 

Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu uz  31.12.2019. ir 1.81; uz 31.12.2018. tas bija 1.82 

Uz 2019. gada 31. decembri Sabiedrības dalībnieku kapitāla daļas sadalās sekojoši: 
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Sabiedrības dalībnieki Daļu skaits Nominālvērtība 

EUR 

% 

sadalījums 

Summa EUR 

Limbažu novada pašvaldība 1 014 616 1 54.44609 1 014 616 

Salacgrīvas novada pašvaldība 470 791 1 25.26348 470 791 

Alojas novada pašvaldība 300 500 1 16.12536 300 500 

Krimuldas novada pašvaldība 77 617 1 4.16507 77 617 

Kopā 1 863 524 1 100.00 1 838 524 

 

Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski 

Sabiedrības finanšu aktīvus  galvenokārt veido pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrība nav pakļauta 

būtiskam kredītriskam, jo Sabiedrība sadarbojas ar stabiliem nomniekiem un nomas maksājumi pamatā netiek 

kavēti. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamā vērtībā.  

Finanšu saistības veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem.Naudas līdzekļi izvietoti pazīstamā 

Latvijas finanšu institūcijā. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances un patieso vērtību. 

Sabiedrības pamatdarbība ir medicīnas pakalpojumu sniegšana pamatā četru novadu- Limbažu novada, Salacgrīvas 

novada, Alojas novada, Krimuldas novada iedzīvotājiem.  

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām 

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

notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 2019. gada 

31. decembrī SIA ”Limbažu slimnīca” nav neatspoguļotu aktīvu un saistību, ieķīlātu aktīvu, galvojumu un garantiju. 

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana 

2019. gadu Sabiedrība noslēgusi ar peļņu  EUR 4 275 apmērā; zaudējumi, attiecībā pret iepriekšējo pārskata 

periodu, samazinājušies par EUR 118 026. Sabiedrības valde izsaka priekšlikumu 2019. gada peļņu investēt 

Sabiedrības attīstībā. 

 

 

   

Gunta Ozola   

Valdes locekle   

 


