
1.pielikums rīkojumam

"Par kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanu"

Pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k. Uzdevums/pasākums

Faktiskā 

izpilde 

2020.gadā

2021.gada 

plāns

Faktiskā 

izpilde 

2021. 

gadā

Apraksts, 

piezīmes Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priekšlikumi 

1.

Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 

(turpmāk-Stratēģija) noteikto finanšu mērķu izpilde, 

salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes 

veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt 

un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai

Mērķis 1

Mērķis 2

2.

Kapitālsabiedrības Stratēģijā  noteikto finanšu rādītāju 

izpilde  

Neto apgrozījums, EUR 390619 420652 420977

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, EUR 279802 336922 338008

Bruto peļņa vai zaudējumi, EUR 110817 83730 82969

Administrācijas izmaksas, EUR 32589 47753 48939

Neto peļņa vai zaudējumi, EUR 83663 41376 39429

Debitori, EUR 10673 6643 3939

Debitoru īpatsvars bilancē 6% 3,10% 1,83%

Kreditori, EUR 57609 56410 58153

t.sk. ilgtermiņa 12409 7006 7006

t.sk. īstermiņa 45200 49404 51147

Pamatkapitāls, EUR 82020 82020 82020

Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)

Ziņojums (atskaite) par  finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" finanšu un saimnieciskās darbības 2021.gadā izvērtējums



Pašu kapitāls, EUR 117763 159139 157192

Pašu kapitāla atdeve (finansiālā rentabilitāte), ROE(=Neto 

peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100) 71,04 26 25,08

Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100) 28,37 19,9 19,71

Neto rentabilitāte (komerciālā)  (=Neto peļņa/Neto 

apgrozījums x 100) 21,42 9,8 9,37

EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un 

amortizācijas/Neto apgrozījums x 100) 23,5 12,8 12,3

Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls) 0,49 0,35 0,37

Pēc CSP datiem , vidējais rādītājs Nozarē Sociālā 

aprūpe ar izmitināšanu 1.069

Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs) 0,33 0,26 0,27

Pēc CSP datiem , vidējais rādītājs Nozarē Sociālā 

aprūpe ar izmitināšanu 0.517

Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiņa saistības) 2,71 2,59 2,54

Pēc CSP datiem , vidējais rādītājs Nozarē Sociālā 

aprūpe ar izmitināšanu 1.756

Naudas plūsma no pamatdarbības, EUR 382955 417785 427779

Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi 24 24 24

Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot 

valdi,  EUR 478,71 591,72 588,91 Daļa darbinieku  netiek nodarbināti pilnu slodzi. 

Izmaksātās dividendes pašvaldībai, EUR 0 0 0

Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi

un nodokļu maksājumi), EUR 70992 85700 85772

Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā

atskaitījumi un nodokļu maksājumi), EUR 0 0 0

No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, EUR 0 0 0

3.

Kapitālsabiedrības Stratēģijā  noteikto nefinanšu mērķu 

izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to 

izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos 

izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai

Mērķis 1

Mērķis 2

4.

Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem

kritērijiem (ja attiecināms) x

labas pārvaldības principa ievērošana x



finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem 

ārvalstu fondiem x

iekšējo vadības procesu pilnveidošana x

deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji x

citi kritēriji atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem x

5.

Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu

aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā

noteikto mērķu sasniegšanai 2022.gadā. x x x

x x x

x x x

6. Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)

Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), 

kas saņemtas 2019.-2021. gadā par pakalpojuma ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu 0 0 0

Aprēķini par kompensācijas atbilstību  EK lēmumā* 

noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks 

(EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija 

nepārsniedz 15 miljonu euro  griestus  (EK lēmuma 2.panta 

1.punkts). 0 0 0
Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota 

noteiktajam mērķim. 0 0 0

7. Cita būtiska informācija

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr.

2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības

darbību  106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam

attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem

dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi .

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valde __________________________________________________________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU 


