
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 26
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Laila Grinciuna
Personas amats grāmatvedis
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

03.04.2020

Amatpersonas amats valdes loceklis
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Jā
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 208 0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 208 0
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 51 026 57 308
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 51 026 57 308
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 1 283 2 995
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 52 309 60 303
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 52 517 60 303
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 1 588 2 374
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 270 0
I. Krājumi kopā 450 1 858 2 374
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 2 954 1 451
4. Citi debitori. 500 39 39
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 33 284
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 624 1 620
II. Debitori kopā 550 3 650 3 394
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 28 670 774
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 34 178 6 542
BILANCE 640 86 695 66 845

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 82 020 82 020
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -64 696 -51 554
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 16 776 -13 142
Pašu kapitāls kopā 800 34 100 17 324
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 17 812 23 215
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 17 812 23 215
Īstermiņa kreditori: 1 020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 2 320 2 320
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 2 188 1 118
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 6 167 5 514
11. Pārējie kreditori. 1130 7 940 120
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 5 403 5 403
14. Uzkrātās saistības. 1160 10 765 11 831
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Īstermiņa kreditori kopā 1180 34 783 26 306
BILANCE 1190 86 695 66 845
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 264 783 250 630
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 264 783 250 630
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 224 383 233 926

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 40 400 16 704
5. Administrācijas izmaksas. 70 29 124 35 230
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 5 500 5 403
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 16 776 -13 123
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 0 19
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 16 776 -13 142
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 16 776 -13 142

4/10



Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 26

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

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 sastādīšanas dienu;
•aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts
ar peļņu vai zaudējumiem;
d)ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai
izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
e)aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
f)pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
g)norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi
tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
h)saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.
Pārskata periods
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.
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.
Posteņu pārklasifikācija
2019.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2018.-31.12.2018. klasificēti pēc 2019.gada pārskata principiem un ir
salīdzināmi. Pārskata periodā pārklasifikācija nav veikta.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Darījumi
ārvalstu valūtās nav notikuši.
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.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Pārskata periodā tika iegādāti nemateriālie ieguldījumi- datorprogramma.
Nolietojumu nemateriālajiem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes no nemateriālā ieguldījuma lietošanas intensitātes
atkarīgās metodes
attiecīgo nemateriālo ieguldījumu  lietderīgās izmantošanas perioda beigās. Datorprogrammai izmanto vadības noteikto 20%
likmi.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 300 euro. Iegādātie aktīvi 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.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
-Ēkas un inženierbūves 5%
-Automašīnas 15%
-Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20%
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.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1. krājumu uzskaite
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši periodiskās 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.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Nedrošiem parādiem krājumi netiek veidoti.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
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 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.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot 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:
1)Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2)Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3)Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4)Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.
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;
-pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.3. citi nemateriālie ieguldījumi

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
254

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
46

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada beigās 208

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 139 340
pārskata gada beigās 139 340
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 82 032
pārskata gada beigās 88 314

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
6 282

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 57 308
pārskata gada beigās 51 026
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3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 14 406
pārskata gada beigās 14 406

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 14 406
pārskata gada beigās 14 406

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 44 575
pārskata gada beigās 43 356

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
1 219

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 41 580
pārskata gada beigās 42 073

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
1 712

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju
vai pārvietošanu uz citu posteni

Summa

1 219

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 2 995
pārskata gada beigās 1 283

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 28 618
izmaiņas 28 618
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums 05.03.2020
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 55403038751
Licences numurs 171
Sertifikāta numurs 196
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums GP 2019 vad_bas zi_ojums.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu sapulces protokols.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
2019.revidentu zinojums viesites sac.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP2019 1.7.lpp skan_ts.pdf
10 Finanšu pārskata pielikums GP219 8._10.lpp skan_ts.pdf
11 Finanšu pārskata pielikums GP2019 11._13.lpp skan_ts.pdf
12 Finanšu pārskata pielikums GP2019 14.16.lpp skan_ts.pdf

Sagatavoja ILGA LAIZĀNE
E-pasts viesitesvsac@inbox.lv
Tālrunis 22334744

Dokumenta numurs
EDS:

66056643 Dokumenta
sagatavotājs:

ILGA LAIZĀNE

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

ILGA LAIZĀNE Parakstīšanas datums: 24.04.2020

Parakstītāja personas
kods:

06027211148 Parakstīšanas laiks: 15:07:50

Revidenta
apstiprinājuma datums:
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SIA "Viesites veselibas un socialEs aprupes centrs"
Reo.Nr,40003325367
2019.gada perskats


r iep6mumi no valgtas kursa sv6rstib6m - neto vErtiba, peJDa vai zaudEjumi no val[tas kursa sv5rstibEm, tiek


aprE[in5ti kE starpiba starp iegEmumiem no valEtas kursa sv6rstib6m un zaudEjumiem no val0tas kursa


sv5rstibdm, un iekjauti tE perioda peJpas vai zaud6jumu aprEl$n6, kurd tie radu5ies;


. procentu ien6kumi no Latvijas Republik6 re$istrEtam kreditiest5dEm par norE[inu kontu atlikumiem -
saDemBanas bridi;


r p6rEjie ie;rEmumi - to raSanEs bridi.


Notikumi oEc bilances datuma


Finaniu pdrskatE tiek atspoguJoti tddi notikumi pEc p5rskata gada beigSm, kas sniedz papildu informEciju par


sabiedribas finansialo stavok-li bilances sagatavoSanas datum5 (kori(EjoSie notikumi). Ja notikumi pEc p5rskata


gada beigEm nav kori(Ejo5i, tie tiek atspoguloti finan5u pErskata pielikumd tikai tad, ja tie ir bUtiski.


1. VidEjais darbinieku skaits


2019 2018


VidEjais darbinieku skaits, t.sk.


Valdes loceklis


PEr€jie darbinieki


2. Personila izmaksas


26


1


25


2019 2018


24


1


23


Darba alga


Val*s sociSlSs apdroSin6Sanas oblig6tEs iemaksas


taj5 skaitd atlidziba valdei:


tajd skait5 valsts sociSlSs apdro5indSanas oblig6tds iemaksas valdei


138706


33351


11000


2650


2019


150260


35854


15400


3710


2018Pamatdarbibd nodarbindto darba samaksa


Darba alga


Valsts soci6 l6s apd roSin6Sanas oblig5t6s iemaksas


115958


27934


t22902


29510


L43A92 152412KopE


Administrdciias darba samaksa 2019 2018


Darba alga


Valsts socidlSs apdroSind5anas obligEtds iemaksas


22748


5417


273s8


6344


28165 33702Kopi
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SIA "ViesTtes veselibas un socielSs aprEpes centrs"
Re(.Nr.40003325367
2019.gada Parskats


3. Ilgtermi4a ieguldijumu parskats


3. 1. Nemateridlo ieguldijumu perskats


VErtibas palielin6jums pErskata gadE


Ieg5des v6rtiba uz 31.12.2019.


Uzkr5tais nolietojums uz 31.12.2019.


Bilances vErtiba uz 3L.L2.2OL9.


3.2. Pamatlidzek!u kustibas pirskats


IegEdes vErtiba uz 31.12.2018.


Vertibas pa lieli n6j u mi, ieskaitot uzla bojumus


iz;remSana no darbibas


Ieg5des vEftiba uz 31.12.2019.


UzkrEtais nolietojums uz 31.12.2018.


Pdrskata gad6 a prElsindt6s vertibas
samazinajums


Izsl6gts sakar6 ar iz4em5anu no darbibas


Uzkritais nolietojums uz 31.12.2019.


Bilances vEftiba uz 31.12.2018.


Bilances vE*iba uz 31.12.2019.


4.


139 340 L4 406


139 340 L4 406


82 032


6 282


L4 406


88 314 L4 406


44 575 198 321


Nekustamie


ipaiumi


Tehnologiskds


lekdftas un


ierices


PdrEjie


pamatlidzek!i


un inventdrs


Kopd


L 219


43 356


41 580


L 772


t 219


42073


L2l9
L97 LO2


138 018


7 994


L2L9


L44793


s7 308 2 995 50 303


sl 026 1 283 52 309


Izejvielas, pamatmateriali un palig materiali


31.12.2019 31.12.2018.


izejvielas, pamatmateri6 li un paligmateriSli (noliktavd)


Degviela


1514


74


270


2368


6


Avansa mak6jumi


Kopd


t2


1858 2374


Datorprogramma


254


254


46


208







SIA Yiesites veselibas un soci6las apropes centrs"
Re(.Nr.a0003325367
2019.gada Parskats


PircEju un pasEtiteju Par6di


31,12.2019. 31.12.2018.


Neto pircdju un pasjUtdju paradi 2954 1451


2954 t45t
KopE


6. Citi debitori


3t.t2.2019 31.12.2018.


Droilbas nauda


Uzkrdtie ie;temumi


39 39


1620624


563 1659KopE


7. NEkamo Periodu izmaksas


31.12.2019. 31 12.2018.


Apdroiin dia n a s m a ksaj u m i
Periodikas aboneiana


Automairnas tehn iska skate


33 35


109


140


KopE


8. Nauda


33 2a4


31.12 .2019. 3i.12.2018.


Naudas lidzek/i nordl.<inu kontos


Nauda kasd


27227


1443


740


34


KopE 2A670 774


9. Dalu kapit6ls


Sabiedribas 2019.gada 3l.decembri re6istr6tais un pilnibd apmaks6tais daiu kapit6ls EUR 82020 sastdv no 82020


daJ6m ar vienas dalas nomindlvEttibu EUR 1'


10. Nesadalitd pe!4a


31.12.2019. 31.12.2018


IeprieklEjo gadu nesadalita peJna vai nesegtie zaud6jumi -64696


76776


-51554


-t3142
Pdrskata gada pefpa vai zaudejumi


-47920 -64696Kop6


11. Nikamo periodu ie46mumi (ilgtermipa)


31.12.2019. 31.12.2018


Iepdmumu no ES proieAta itgtermila da/a (2008.9'piefremts ekspluatacijd) t7Bt2 232t5


KopE


13


178L2 232t5








Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu


"ViesItes veselibas un socidlEs apr[pes centrs"


Reg. Nr. 40003325367


Karfa ield,517, Viesr-te, ViesTtes novads, LY-5237


DALIBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Nr.1/2 020


Viesrtes novada ViesTte 2020.gada 3.apnh


Sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu "Viesltes veselibas un sociAlAs aprBpes centrs"


parakstitais pamatkapitAls EUR 82020.00. Apmaks6tais pamatkapitAls EUR 82020.00 un


balsstieslg6 pamatkapitdla lielums ir EUR 82020.00.


Sabiedribas pamatkapit6ls ir veidots no Vies-rtes novada pa5valdibas ieguldljumiem


EUR 82020.00, sadalds 82020 dafAs, vienas dafas v6rtibair viens euro.


S€des dalibnieki - Vies-rtes novada pa5valdibas izpilddirektore, kapitdldalu tur6t6ja


p6rstdvis Sanita Luse


Sapulces vadTtdjs un protokolists: Sanita L[se


Sapulce sasaukta plkst. 1 3.30


Sapulce sdkas plkst. I 3.30


Sapulces darba kf,rtiba:


1. Par gada pdrskata apstiprind5anu.


t.#
Par gada piirskata apstipriniiSanu.


S.LIse


Ir izskaUts Sabiedrlbas ar ierobeZotu atbildibu "Viesltes veselibas un soci6l6s aprtipes


centrs" gada p6rskats par 2019.gadu.


Dalibniekam iebildumu nav.


Atklati balsojot "par" 82020 balsis, sapulce nolemj:


1 . Apstiprindt 2019.gada gada pdrskatu, gada parskata datus publiskot.


Sapulce beidzas plkst. 1 4.00


Sapulces vadrt6js un protokolists ./t- S.L[se

















sABrEDnien AR lERosrZoru ATBrLDieu
"Viesites veselibas un soci6lSs aprEpes centrs"


2O19.GADA PARSKATS


sAGATAVoTs slsxlNA AR GADA pARsxnru uN KoNsoLroEro GADA pAnsmru LTKUMU


ropA nR rurRrrRRicu REVIDENTU zIl)oJUMU


ViesitE, 2020.







SIA "Viesltes veselibas un socielAs aprEpes centrs"
Re6.Nr.40003325367
2019.gada perskats


SATURS


Bilance
Pejnas vai zaudejumu aprekins .


Finan5u oErskata pielikums..,.,..
Vadibas zinojums....


2


3-4
5


6-16
L7







Bilance


Ilgtermina ieg uld-tjumi
Nematerielie ieguldUumi


SIA "Viesites veselibas un socialEs aprUpes centrs"
Ref.Nr.40003325367
2019.gada parskats


lrcrrvs
31.12.2019 31.12.2018


Piezime EUR
208


EUR


s1 026 57 308a) zemesgabati, Ekas un inZenierbilves
ParEjie pamauidzekJi un inventars


Ilgtermina aeguldiJumi kopa


Apgrozimie lidzek!i


2 374
270


1 8s8 2374


un
Avansa maksAjumi par krajumiem


Val


2020.gada 05. maft5


sastEvdaJa.


Laila Grinciu


3


UN


Citi debitori
Nakamo
Uzkratie


periodu izmaksas
ieDEmumi


39
284


39


Nauda


Parskata pielikums no 06.lappuses lidz 16' lappusei ir finan5u







SIA "Viesites veselibas un socielas apr[pes centrs"
Re(. Nr.40003325367
2019.gada perskats


PASivS
3r.12.2019 31.12.2018


Pa5u
82 020


(64 6e6) (s1 ss4)
t6776 (t3 t42)


34100 L7 324


Ilgtermina kreditori
NEkamo periodu ienCmumi L7 BLz 23 2t5


t7 aLz 23215


No pircEjiem


ParEdi pieg5dEtEjiem un darbuzpEmEjiem
Nodokji un valsts socielas apdroiinesanas obligdtEs iemaksas


PErEjie kreditori
NEkamo periodu iepEmumi
Uzkr5tEs sais$bas


Kreditori kopi


7 940
5 403


10 76s---------3478 26306
ffi


320
188
t67


2


2


6


Parskata pielikums no 06.lappuses lTdz 16.lappusei ir finaniu


2020.gada 05. maftE


s5 595 56 845


Laila Gri


GrEmatvedis


4


Valdes


lga


Akciju vai dalu kapitEls (pamatkapitils)


IepriekiEjo gadu nesadalitE pelna vai nesegtie zaudEjumi


P5rskata gada peJna vai zaudEjumi







SIA "ViesTtes veselibas un soci5las apr0pes centrs"
Ref.Nr.40003325367
2019.gada Parskats


Pelgas vai zaudEjumu aPrE[ins
(pec izdevumu funkcijas)


2019. 2018.


Neto apgrozijums


b) no citiem pamatdarbibas veidiem


Pardoias produkcijas raZo5anas pa5izmaksa, p6rdoto predu vai sniegto


264783


(224 383)


250 630


(233 e26)
izmaksas


40 400 L6 704
Bruto pelna


Administracijas izmaksas


ParEjie saimnieciskds darbibas iel6mumi
darbibas


val ienEkuma


vai ienEkuma


P6rskata gada Pe!1a vai zaudEjum


parskata pielikums no 06.lappuses lidz 16.lappusei ir finanSu perskata neatnemama sastevdaja.


e


klis


2O2O.gada 05. martd


(2e 124)
s 500


(3s 230)


5 403


L6 776


L6 776
L6 776


13


Laila Grin


GramatvedisVald


5







FinanSu pErskata Pielikums


VisoEriqa inform6ciia


Sabiedribas nosaukums


Sabiedribas juridiskais statuss


RedistricUas Nr., vieta un datums


Juridisk6 adrese


Faktiskd adrese


Valdes sastEvs


GrEmatvedis


Dalibnieki


Galvenie pamatdarbibas veidi


PErskata gads


Revidents


SIA "Vies-rtes veselibas un socialas aprilpes centrs"
Re6.Nr,a0003325367
2019.gada pErskats


sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "viesites veselibas un socialds apr[ipes


centrs"


Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu


40003325367


N1a,22.0L.1997.


KdrJa iela 5/7, ViesTte, Viesites novads, LV-5237


SmilSu iela 39, Viesite, Viesites novads, LV-5237


Ilga Laizdne valdes loceklis (ar 02.01.2019.)


Viesites novada paivaldiba 100%


8690 - p6r6jd darbiba veselibas aizsardzibas jom6;


87 - soci6l6 aprUpe ar izmitinSSanu;


4939 - citur neklasificEts pasaZieru sauszemes transports;


6820 - sava vai nomSta nekustamS ipaSuma izirEEana un p-rvaldisana;


559 - pErEjE apmelands vietu darbiba


01.01.2019 - 31.12.2019


Dina Pudinska


Laila Grinciuna


Valentina Razujeva


Sert.Nr.196


(lidz 31.07.2019,)


(ar 01.08.2019.)


SIA "VR AUDITS"


Avotu iela 4c, JEkabPils


LatvUa, LV - 5201


Reg. Nr, 55403038751


ZvErin6tu revidentu komercsabiedribas


licence Nr.171
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SIA "ViesTtes veselibas un soci6l6s aprlpes centrs"


Re6.Nr.40003325367
2019.gada PErskats


Fina n5u pSrskata sa gatavoSanas oqmatnost6dnes


sabiedribas finanSu parskats sagatavots saskaDa ar Lawijas Repubrikas rikumu "par grSmawedibu", Gada pSrskatu


un konsolid6to gada pdrskatu likumu, Ministru kabinela 2015'gada 22'decembra noteikumiem Nr'775 "Gada


pSrskatu un konsolideto iaoa parskatu likuma piem6roSanas noteikumi".


FinanSu pSrskats sagatavots saskalE ar sakotn6j6s vEttibas uzskaites principu' FinanSu pSrskatS par naudas vienibu


lietota Latvijas Republikas naudas vieniba euro (EUR). Salidzinot ar iepriekSEjo p6rskata gadu, Sabiedribas lietotas


uzskaites un novErtEsanas metodes nav mainitas'


PeJlas vai zaudEjumu aprEl5ins ir klasificEts pEc izdevumu funkc'rjas'


Pielietotie orEmaWedibas Principi


Gada parskata poste;ri novEftEti atbilstogi Sddiem gramatvedibas principiem:


a) piepemts, ka sabiedriba darbosies ari turpm5k;


b) izmantotas t6s paEas novEftEBanas metodes, kas izmantotas iepriekSEj6 gadS;


c) poste4u novErtE5ana veikta ar piendcigu piesardzibu:


r parskat5 ieklauta tikai l-ridz bilances datumam iegutd pelqa;


nemtas v6r6 visas paredzam6s riska summas un zaud6jumi, kas radulies p6rskata gadd, vai iepriekSEjos


gados, ari tad, ja tie kJuvuSi zin6mi laika posmS starp bilances datumu un gada parskata sastddisanas


dienu;


apr6fin5tas un ttemtas vErS visas vErtibu samazinS5anas un nolietojuma summas, neatkar-rt9i no tE, vai


p6rskata gads tiek noslEgts ar pelnu vai zaudEjumiem;


gemti verd ar pdrskata gadu saistTLie ie46mumi un izmaksas neatkarigi no maksdjuma datuma un rElsina


,un.*runu, vai izrat<stiSinas datuma. Izmaksas saskapotas ar ietlEmumiem p5rskata perioda;


aktiva un pasiva postepu sastdvdaJas novEttEtas atseviS(i;


pdrskata gada s6kuma bilance sakrlt ar iepriek5Ej6 gada slEguma bilanci;


norSditi visi postepu, kuri butiski ietekmE gada pSrskata lietotdju novEttEjumu vai lEmumu pielemSanu'


maznozimigie poste;ri tiek apvienoti un to detalizEjums sniegts pielikuma;.


saimnieciskie dar-rjumi gada pfirskatE atspoguloti, gemot v€rd to ekonomisko saturu un b[tibu' nevis tikai


juridisko formu.


o


a


d)


e)


0


s)


h)


P6rskata Periods


FinanSupErskatsaptverlaikaperioduno0l.0l'2019.1id231.12.2019.


Apl65u izmanto5ana


Sagatavojotfinan5upErskatu,vadibaindkaspamatotiesuzzindmdmaplEsEmunpiepEmumiem'kasietekm€
atseviSKos pSrskatos atspogujotos bilances un pel;ras vai zaud€jumu apr6l5ina posteqru atlikumus' k5 ari iespEjamo


saistibu apm6ru. N6kotnes notikumi var ietekm6[ pieq6mumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecig6s aplEses'


JebkSda aplESu izmainu ietekme tiek atspogulota finan5u pSrskatS to noteikSanas brldi'


Postenu PErklasifikEPiia


2019.gada pdrskat. sar-l,.czinoiie radit5ji par periodu 01,01.2018.-31,12.2018. klasificEti pEc 2019'gada pdrskata


principiemunirsalidzinSmi.PdrskataperiodSpSrklasifik6cijanavveikta.


Naudas vieniba un Ervalstu valiitas oiry6ft65ana


sabiedribas funkcionSld valuta un finan5u pSrskatS lietotE valuta ir Lawuas Republikas naudas vieriba euro'


Darijumi Srvalstu valUtEs nav notiku5i'
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SIA "Viesites veselibas un soci6lEs aprUpes centrs"
Re$. Nr'40003325367
2019.gada Parskats


Ilotermina un istermina Posteni


Ilgtermiqa postenos uzraditas summas/ kuru sa;rem5anas, maksSSanas, vai norakstiSanas termiDi iest6jas vEl6k


par gadu p6c attieciga parskata gada beigem. summas, kas sapemamas, makSjamas vai norakstSmas gada laika,


uzrdditas istermiPa Postenos'


NemateriElie ieouldiiumi


Nemateri6lie ieguld-rju mi sE kotnEj i novErtEti iegEdes vErtibE'


NemateriElie ieguld-rjumi ir uzraditi uzskaites vErtibS, atskaitot uzkrato nolietojumu. Nolietojumu nematerialajiem


ieguld-rjumiem aprEf,ina pEc lineEras metodes no ieguldijumu lietoianas intensitdtes atkarigds metodes attiecigo


nemateridlo ieguld-ljumu lietder-3ds izmantoSanas laika periodS, lai norakstitu nemateriSlo ieguld-rjumu vErtibu lidz


td aplEstajai atlikuSajai vErtibai lietderigEs izmantoSanas perioda beigSs.


Datorprogrammai izmanto vadibas noteikto 200/o likmi'


Pamatlidzekli


Visi pamatlidzekli s6kotnEji nov6rtEti ieg6des vErtibS'


par pamaflidzekliem tiek atzlti iegdd6tie aktlvi, ja to vEftiba pdrsniedz 300 euro' Iegaddtie aKivi zem 300 euro tiek


uzskaititi kE mazvErtigais i nventd rs.


pamatlidzekJu ieg6des v6rtibu veido ieg6des cena, ievedmuita un neatskaitdmie ieg5des nodokJi, citas uz iegddi


tieii attiecin6mEs izmaksas, lai nogddEtu aktivu tE atraSands vietd un sagatavotu darba stavokli atbilstogi ta


paredzEtajai lieto6anai.


pamatlidzekli ir uzrdditi uzskaites vErtib6, atskaitot uzkrEto nolietojumu. Nolietojumu pamatlirdzekliem aprEf,ina


pEc lineards metodes no pamaflidzekJa lietosanas intensitdtes atkarigSs metodes attiecigo pamatlidzekju lietderigas


izmantoianas laika pe6od5, lai norakstitu pamatlidzekJa vErtibu lidz td aplEstajai atlikuSajai vErubai lietderltgas


izmantoSanas perioda beig6s, izmantojot 55das vadibas noteiktas likmes:


Pamatlidzefli


Ekas un inienierbEves
AutomaBinas
P6r€jie pamatlidzekli un invent6rs


Nolietojumu aprEKina sdkot ar n6kam5 m€ne5a pirmo datumu p6c t5 meneSa, kad nemateriSlo ieguldijumu vai


pamaflidzekli iespEjams izmantot paredzEtajam mErl5im. Zeme netiek pakJauta nolietojuma aprEKinam' Katrai


pamailidzekla dalai, kuras izmakas ir bUtiskas attiecibd pret 5i pamatlidzekia kopEj5m izmakam, nolietojumu


aprElina atsevillg. Ja Sabiedriba atseviSlti nolieto daias pamatlidzekJa dalas, tas atsevisKi nolieto ari atlikuSSs 5i


pasa pamalidzekla dalas. Alikumu veido tiis pamatlidzekJa dalas, kas atsevis(i nav svarigas' AtlikuSo daiu


nolietojumu aprE[ina, izmantojot tuvinaSanas metodes, lai patiesi atspogulotu to lietderigas lieto5anas laiku'


la k6di notikumi vai apstdkJu mai;ra liecina, ka pamatlidzekJu bilances vertiba varEtu but neatgUstama, attiecigo


pamatlidzekju vErtiba tiek pdrskatita, lai noteiKu to v6rtibas samazindSanos' Ja eksistE vErtibas neatgEstamibas


pazimes un ja aktTva bilances vErtiba pdrsniedz aplEsto atgUstamo summu, aktivs vai naudu denerEjoSS vieniba


tiek norakstita lidz td atg[stamajai summai. PamatlidzekJa atgUstamE summa ir lielskE no neto pdrdolanas vEttibas


un lieto5anas vEttibas.


Ie;rEmumi vai zaudEjumi no pamatlidzekJu pardo5anas tiek atspoguJoti attiecigd perioda pelnas vai zaud6jumu


apreKin6.


Remonta un atjaunoianas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlidzeklu izmantoSanas laiku vai vEttibu, tiek


kapitalizEtas un norakstTtas to lietderigas izmantosanas laika. PdrEjEs remonta un atjaunoSanas darbu izmaksas


tiek atzitas pErskata perioda izdevumos'


5
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20
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o/o
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SIA "Viesites veselTbas un socialas apropes centrs"
Re$.Nr,a0003325367
2019.gada pSrskats


KrEjumi


Kr6jumi tiek uzskait-rrti zem5kajd no paSizmakas vai neto realizEcijas vErtibas atbilsto5i periodisk5s inventarizEcijas


metodei .


Izmaksas, kas radu55s, nog5d5jot krEjumus to tagadEjE atraSands vietd un stEvokli, tiek uzskaiiltas Sddi:


- materieli un iepirktfis preces tiek uzskaititas atbilstoli to iegddes izmaksdm pEc metodes "Pirmais ieKE -


pirmais Erd" (FIFO).


Neto realizdcijas vErtiba ir aplEstd p6rdo5anas cena parast5s uz4EmEjdarbibas ieWaros, atskaitot aplEst6s


produkc'ljas pabeiglanas un pfirdo5anas izmakas. Neto realiz6cijas vErtiba tiek atspoguJota kd pa5izmaksa, no


kuras atskaititi izveidotie uzkr5jumi.


Debitoru oar5di


Debitoru par5di tiek uzskaititi atbilsto5i sdkotnEjo rEf,inu summai, atskaitot nedroSiem parddiem izveidoto


uzkrdjumu atlikumus. Uzkr6jumi nedroiiem par5diem tiek apl6sti, kad pilnas pardda summas iekasE6ana ir


apSaubama. ParSdi tiek norakst-rti, ja to atgu5ana ir uzskatSma par neiespEjamu.


Pazimes, kas liecina par debitoru par5da nedro6umu, ir:


- kavEta par|da apmaksa, pEc vair6kkEftEjiem atgEdin6jumiem debitors joproj6m nemaksE vai debitors


apSauba Sabiedribas tiesibas piedzit 5o parddu;


- par5dnieka sliktais finan$u stdvoklis un negativie darbibas rezult6ti vai citi apst6kli, kas liecina par par5dnieka


nespEju apmaks5t pilnu parEda summu (zinEms, ka pret debitoru ierosin6ts tiesas process partE atziSanu par


bankrotEju5u) u.tml.


PircEiu un oasiitit6iu parEdi


pirc€ju un pasUtit6ju parEdus Sabiedriba uzr5da neto vErtib6, no neapmaks5to s6kotnEjo rE[inu summas atskaitot


uzkrdjumus nedro5iem debitoru parEdiem.


Citi debitori


Sabiedriba posteni "Citi debitori" ieklauj debitorus, kurus nevar uzradit citos postenos, ari pdrmaksdtos nodoklus,


kreditoru parddu debeta atlikumus.


NEkamo oeriodu izdevumi un ienEmumi


Ma1156jumi, kas izdariti pirms bilances datuma, bet attiecas uz n6kamajiem gadiem, tiek uzr5dltas posteni "Ndkamo


periodu izmaksas".


Makdjumi, kas sa4emti pirms bilances datuma, bet attiecas uz ndkamo gadu vai tdlSkiem gadiem, tiek pardditi kE


n5kamo periodu iepEmumi.


Naudas lidzekli


par naudu un tis elorivalentiem tiek uzskatita bezskaidra nauda maks5jumu kontos un skaidra nauda Sabiedribas


kasE.


PamatkapitEls


posteni "Pamatkapitdls" uzrEda daju lielumu atbilstoSi Komercre(istra re(istrEtajam lielumam.


Kreditoru parEdi


Kreditoru par5dus Sabiedriba nor6da atbilstoSi attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaDoti ar pa5u kreditoru.


Uzkr5tie ienEmumi


K6 uzkratie ieDEmumi tiek atziti, skaidri zin5mas norEKinu summas ar pircEjiem un pasUtitajiem par predu piegddi


vai pakalpojumu snieg$anu parskata gadd, attiecib6 uz kuriem saskapE ar liguma nosacijumiem bilances datum6


vEl nav pienacis maksdSanai paredz6tS attaisnojuma dokumenta (r6lSina) iesniegSanas termipS.


9







SIA "ViesItes veselibas un sociAlas aprilpes centrs"
Re6.Nr.40003325367
2019.gada parskats


UzkrEtis saistibas


Uzkrdtds saistibis tiek atzTtas skaidri zinamas saisubu summas pret piegdddtdjiem un darbuz4emEjiem par


pirskata gadi sa4emtajdm precEm vai pakalpojumiem, par kurdm piegfldes, pirkuma vai uz4€muma lTguma


nosac-r;umu vai citu iemeslu d€! bilances datumd v6l nav sa4emts maksS5anai paredz6ts attieclgs attaisnojuma


dokuments (rc(ins).


Uzkretas saistibas neizmantotai iem awalinej u miem


Uzkrdto neizmantoto atvalin6jumu izmaku summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidEjo d-ienas atalgojumu


p6rskata gada pEdEjos selos m€ne5os ar parskata gada beigEs uzkr6to neizmantoto atvaJin6juma dienu skaitu.


No oircEiiem sanemtie avansi


No pirc6ja sapemtais avanss ir makdjums, kuru saskaqd ar noslEgto ligumu pircEjs iemaksd pErdevEjam pirms


preces vai pakalpojuma saqemSanas'


PErEiie kreditori


Sabiedriba posteni ',pdrEjie kreditori" ieklauj kreditorus, kurus nevar uzrddit citos postenos, ari debitoru paradu


kredita atlikumus.


Nodokli un valsts socislEs aodro5inS5anas oblig6tEs iemaksas


Nodoklu inform6ciju Sabiedriba saskapo ar nodoklu administrEciju. Kreditoru sastdv5 Sabiedriba uzr5da tikai


nodoklu par6dus, visas pdrmaksas iekJaujot citu debitoru sast6vS.


IenEmumu atziSana


IepEmumitiek atziti atbilsto5i pdrliecibai par iespEju Sabiedribai giit ekonomisko labumu un tik lielE apmErS, kEdE


to iespEjams pamatoti noteift, atskaitot ar pdrdoSanu saist-rrt5s atlaides. Atzistot iepEmumus, tiek pemti vErE ari


56di nosacijumi:


Preiu pdrdoiana


IepEmumi no predu pErdoSanas tiek atziti tad, ja ir ievEroti visi 55di nosacijumi:


1) Sabiedriba ir nodevusi pircEjam nozimigus ipaSuma tiesibEm uz prec€m raksturigos riskus un atlidzibas;


Z) Sabiedriba nepatur turpmakEs ar ipaiuma tiesib6m saistitas pdrvaldiSanas tiesibas un reElu kontroli p6r


pardotajam PrecEm;


3) Ir ticams, ka Sabiedriba sat:lems ar darijumu saistitos saimnieciskos labumus;


4) Var ticami nov6rtEt izmaksas, kas radu5Es vai radisies saistib5 ar dar-tjumu.


Sabiedriba atspogu1o predu pfirdo5anu, Demot vErE dar-rjuma ekonomisko b[tibu, nevis tikai juridisko formu.


Pakalpojumu sniegiana


IqrEmumi no pakalpojumiem tiek atz-iti periodE, kad pakalpojumi sniegti'


iepEmumi no pakalpojumiem un attiecigds izmaksas atzistamas, lemot vErE to, kEdE izpildes pakdpE bilances


datum6 ir attiecigais dar-tjums.


Ja ar pakalpojumu saistitE dar-rjuma izn6kums nevar tikt pamatoti novEtt€ts, iepEmumi tiek atz-lti tikai tik lielS


apmErE, kEdE atgUstamas atzitds izmaksas.


PdrEjie ienEmumi


p5rEjie ie;r6mumi ir iepEmumi, kas nav iekJauti neto apgrozijumE, ir radu5ies saimniecisk6s darbibas rezultEtE vai


saistitas ar to vai tie55 veidd no t5s izrietoSas. PErEjie iepEmumi tiek atziti Sddi:


. ieDEmumi no soda un nokavEjuma naud6m - sapemlanas br-t'Ci;


. ienEmumi no pamatlidzekJu pardoBanas - neto v6rtibS, pejrla vai zaudEjumi no ilgtermila ieguld-Uumu


pdrdoSanas tiek aprE[in5ti k6 starpiba starp pamatlidzekla bilances vEftibu un p5rdoSanas rezult6td gUtajiem


iepEmumiem, un ieklauti tE perioda peJnas vai zaudEjumu aprE[inS, kur6 tie raduSies;
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SIA "Viesites veselTbas un sociales apr0pes centrs"
Red. Nr.40003325367
2019.gada pArskab


Vadibas ziDojums


Z0?O.gada 05. marte


Sabiedribas darbiba pirskata period5


Sabiedriba pdrskata gadu strEdEjusi stabili, pilnibd izmantojot vecaj6 Ekd K6ria iel6 517 eso56s telpu platibas' Gada


nogalE, novembri un decembri, lidz ar jauno telpu apgUsanu jau radds iesp6ja paaugstinSt izpildTto gultu dienu


rEditajus. GadE izpilditas ilgstoSas sociSlas aprEpes nodaJa 11120 gultu dienas, islaicigas sociSlds aprupes nodaJa


3941 gultu dienas un dienas stacionErd 170 gultu dienas'


Sabiedribas darbibas finansiilie rezuttdti un finansiElais stiivoklis


P6rskata gads noslEgts ar 16776 EUR peJpu'


Liloriditates koeficients=apgroz6mie lldzekJifrstermiga saistibas=34178134783=0,98


Bruto peJnas r6dit6js =apgrozDums-pErdot6s produkcijas raZoSanas izmaksas/apgrozijums=404001264783=0,t5


NodroSinEjums ar paSu lidzekJiem ;1=pa5u kapitdls/ilgtermipa ieguldijumi=34100/52517=0,65


TurpmEki sabiedribas attistiba un n5kotnes izredzes


Sabiedriba turpm6k pt6no patielinat darba apjomus. 20t7.gadd Viesites novada pa5valdiba ka kapitaldaJu turEtdjs


izstr6d6ja projektu aprUpes centra telpu izveidoSanai bijuSSs Viesites lauksaimniecibas skolas telpds, kas tika


apstiprinets, un 2018.gada beigEs tika uzs6kti b[vdarbi. BUvdarbi tika veikti visu 2018.gadu un noslddzEs


2019.gada septembri. Jaunds telpas tika nodotas ekpluatdcijd 2019.gada l.oktobri' 2019'gada l4.novembri


sabiedriba pirc6lss uz jauno Eku SmilSu ielS 39.


Sniegto pakalpojumu cenas, t:lemot vErE visu apstdkJu kopumu: klientu pensUas un vi;tu piederigo mak6tspEju,


sarlemto Erpakalpojumu un predu cenas, ar 01.04.2020 tika palielinEtas vidEji par 7o/o. Nacion6lais veselibas


dienests dienas stacionaram lorotas nepalielina, jo netiek izpilditas gultu dienas (nav piepras-rjuma pEc 5i


pakalpojuma).


2020.gadam pelnas pieaugums netiek pl6nots, jo paredzams lidzekJus t6rEt jauno telpu iekdrtoSanai, tehnisk5s


b5zes aUaunolanai un pamatlidze(u ieg5dei.


Darba nEmEju skaits lidz 2019.gada beig6m tika palielinEts par vienu Stata vienibu.


Galvena uzmanlba tiks pievErsta jaunu klientu skaita pieaugumam, sniegto pakalpojumu kvalit6tes saglabd5anai


un uzlabo5anai. Lai to sekmigEk panaktu un nodroSinEtu, darbinieku atalgojums tiks palielin5ts vidEji par 60/o.


Sabiedribas akciju vai da!u kopums


PErskata gad6 pamatkapitdla izmai4as nav notikuSas'


Sabiedribas pamatkapitEils - 82020 EUR un to veido 82020 dalas, kas pieder Viesites novada pa5valdibai. Vienas


dalas vErtiba ir 1,00 EUR.


Notikumi un apst6kli pEc pErskata gada beig5m


Laika posma no parskata gada pEd6j6s dienas lidz 5o finaniu parskatu parakstiSanas datumam nav bijuSi nekddi


notikumi, kuru rezutt;ita Sijos flnan5u parskatos butu j6veic korekcijas vai jEsniedz paskaidrojumi Sajos finansu


pErskatos.


Valdes ieteiktE pe!1as sadale vai zaudEjumu segSana


strEd5ja ar pe!;ru, optim5li izmantojot darbaspEka resursus. Valdes loceklis pieddvd no


ieprieKEjo gadu zaudEjumus.
Pdrskata gada


pdrskata gada


Suznem


loceklis
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SIA "Viesites vesellbas un sociElEs aprUpes centrs"
Re6. Nr.40003325367
2019.gada perskats


tenemumu nora ksti;a n as te rm i ;ti t2.2018.


No2-5gadiem 17812 232t5


KopE 17A12 23215


ERAF projekts pEc tiguma Nr,VPDT/ERAF/CFU|,7/1.4,1/0001/000005/005 "Primdrds veselibas


aprrtpes pieejamibas, kvatitdtes un efektivitdtes paaugstindiana Viesites VSAC apkalpes zone" no


76.04.2007.


12. No pircEjiem sanemtie avansi (istermipa)


31.12.2019. 31.12.2018.


No pircdjiem sapemtie avansi Par pakalpojumu 2320 2320


2320 2320KopE


13. Parddi piegdd6tSjiem un darbuz4EmEjiem


31 .72.20t9. 31. t2.20tB


Latvijas 21BB 1 118


KopE 2188 1118


14. Nodok!i un valsts sociales apdro5indSanas obligetSs iemaksas


3t.t2.2079. 31.12.2018.


EUR EUR


Valsts sociSlds apdroSinaSana s obligdt5s iemaksas


Iedzivot6ju ienEkuma nodoklis


4368


1789


9


5514


riska valsts nodevaUznEmEjdarbibas
6L67 5514


KopE


15. PErEjie kreditori


31.12.2019.


EUR


31.12.2018.


EUR


Norelini par darba algu


Nordlini par ZTI ieturejumiem


7719


22t 120


7940 L20
KopE


16. Uzkrdt5s saistibas


9040


7725


B.


10535


L296
tJz krdta s sa istiba s n e iz m a n toto a tva/ i n aj u m u izm a ksa m


uzkra-tds sa istt bas piegaddtdjiem


KopE


14


31.


10765 11831


Ndkamo periodu 31.12.2079.







SIA "Viesites veselTbas un socialas aprEpes centrs"
Re6. Nr,40003325367
2019.gada Parskats


17. N6kamo periodu iePEmumi


3t.12.20 31.12.20


istermipa da/a (200B.gada) 5403 5403
Iepdmumu no ES Projekta


5403 5403
KopE


Pietikums Pe!;ras vai zaud6jumu apre[inam


18. Neto aPgroz-rjums


2019 2018.


Ie;r6mumi no NVD dienas staciondram


Ie;rEmumi no pacientu maksa dienas stacionErE


Ieq6mumi par naktsmitni /dienas stacionE16/


IegEmumi no maksas PakalPojumiem


Ie;rEmumi no PansionEta


IegEmumi no islaicig5s socidlEs aprEpes


DaZEdi ieDEmumi/transpofta pakalpojumi, duiu izmantoSana un tml'/


Ie46mumi no EdinS5anas


IelEmumi no telpu ires


VSAA-pensijas


10186


0


33


204


L21207


60530


203


2158


2703


67559


t0749


142


106


272


90415


63765


460


3994


4568


76t59


KopE 264783 250630


19. pirdotis produkcijas raio5anas pa5izmaksa, sniegto pakalpoiumu ieg5des izmaksas


2019 2018.


Izejuielas, materidli un paligmateridli


Darba alga


Valsts socidla-s apdroiina-ianas obligdtds iemaksas


{Jzpdm€jda rbibas riska va lsts n odew


lJz k ra-ta-s sa istib a s a tva! i n dj u m i e m


Nemateridlo ieg uldiu m u nolietoj ums


Pa matlidzek/ u n olietojums


Komundlie izdevumi


Apkures izdevumi


Apdroiina-ia na s izdevum i
Pakalpojumu izmaksas


M a zv€ ttig a i s i n ve n ta- rc


Citi sa im n ieciska:s da rbiba s izdevumi


Elekriba


Sakaru pakalpojums


43938


115958


27934


113


-1495


46


7994


4605


2069


235


9975


840


LITL


9498


1152


350


43159


L22902


29510


104


3770


9707


2932


245


BBO9


2190


512


8846


t770


70Transporta


KopE


e ksp I uata-cija s n odo klis


15
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SIA "Viesites veselibas un sociSl5s apr[pes centrs"
Ref.Nr.40003325367
2019.gada Parskats


20. Administr6cijas izmaksas


2019. 2018.


Ad m i n istra-cij a s p e rso n a- la a lg a s


Vatsts socidlas apdroiindianas obligdtas iemaksas


Kancelejas preces, pasta izdevumi


22748


353


605


27358


6344


984


544


18


Gada parskata revizijas izdevumi


Kopd


21. PErEjie saimnieciskds darbibas ienEmumi


29L24


2019.


35230


2018


Na ka m o period u iep dm u m i n ora kstiju m i 5403 5403


97Otiie;temumi


Kopd 5500 5403


22. Finan5u risku p6rvaldiba


Sabiedriba saskaras ar tddiem finan5u instrumentiem, kE pircEju un pasEtT[Eju par6di un citi debitori, parddi


piegdd6tdjiem un darbuz;r6mEjiem un pdrEjie kreditori, kas izriet tieli no tas saimnieciskEs darbibas.


Finaniu riski


Galvenie finan5u riski, kas saistiti ar Sabiedribas finan5u instrumentiem ir likvidit5tes risk'


Likvididtes risks


Sabiedriba kontrolE savu liloddit5tes risku, uzturot atbilstoSu naudas daudzumu vai nodroSinot atbilstoSu


finansEjumu.


Kreditrisks


Sabiedriba ir pakJauta kreditriskam saistibd ar td pircEju un pasUtitdju parddiem un naudu. Sabiedriba kontrolE


savu kreditrisku, pastiivigi izvErtEjot klientu parddu atmaksas vEsturi un nosakot kreditElanas nosacijumus katram


klientam atsevi5fi. Sabiedribai nav nozimigu kreditriska koncentraciju attiecib5 uz kEdu vienu dar-tjumu paftneri vai


lidzigam rakstu rojumam atbilstoEu darijumu partneru gru pu'


23. Notikumi PEc bilances datuma


Laika posm6 no p5rskata gada pEdEjEs dienas lidz 5i finan5u p6rskata parakstiSanas datumam nav bijusi nek5di


notikumi, kuru rezult6t6 5aj6 finanSu pErskatd b0tu jEveic korekcijas vai jEatklsj papildus inform6cija.


Va lde/ g rd ma tvedis ir sa gatavoj is Sa
parakstiju5i to 2020.gada 05. maft5.


.gada pdrskatu un valde un grdmatvedis


Laila Grinci
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