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Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIDZEMES SLIMNĪCA” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums Uzņēmuma reģistrā, 40003258333, Rīga, 1995.gada 4.jūlijā 

Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā,  Rīga, 2004.gada 2.februārī 

 

Sabiedrības juridiskā adrese un 

pasta adrese 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 

Valdes sastāvs Valdes priekšsēdētājs 

Valdes loceklis 

Valdes loceklis  

Valdes loceklis 

Uģis Muskovs (amatā no 2012. gada 19 aprīļa un 

atkārtoti amatā no 2020.gada 7.aprīļa) 

Guna Poikāne (amatā no 2017.gada 30.janvāra) 

Ventis Beķeris (amatā no 2017.gada 30.janvāra) 

Līva Immermane (amatā no 2019.gada 30.aprīļa 

līdz 2021.gada 14.janvārim) 

   

Dalībnieki Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

Valkas novada dome 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

7 896 533 daļas   74,067% 

 

2 668 804 daļas   25,03255% 

   

96 000 daļas    0,90045% 

Galvenie pamatdarbības veidi 86.10 Slimnīcu darbība 

 

Sabiedrības filiāles 

 

“VIDZEMES SLIMNĪCA VALKĀ”, Rūjienas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-

4701 

“VIDZEMES SLIMNĪCA RŪJIENĀ”, Valdemāra ielā 26, Rūjiena, Rūjienas 

nov., LV-4240 

“VIDZEMES SLIMNĪCAS KONSULTATĪVAIS KABINETS BASTIONĀ”, 

Bastiona iela 24, Valmiera, LV-4201 

 

Pārskata periods 01.01.2020. – 31.12.2020. 
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Vadības ziņojums 

2021.gada 23.februārī 

 

Informācija par sabiedrību 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir reģionāla daudzprofilu 

neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību 

Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot  augsti profesionālus un drošus medicīnas pakalpojumus.  

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, 

nodrošinot plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrība veic arī cita 

veida saimniecisko darbību, kā nekustamā īpašuma iznomāšanu, transporta, veļas mazgāšanas, ēdināšanas u.c. 

pakalpojumus.  

Sabiedrības darbības pamatprincipi ir kvalitatīvu, uz pacientu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana, drošas vides radīšana gan pacientiem, gan darbiniekiem, efektīvu medicīnisko 

tehnoloģiju un ārstniecības līdzekļu pielietošana ārstniecības procesa nodrošināšanai. 

Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums  

Uz pārskata perioda sākumu pamatkapitāls ir EUR 10 565 337, kas sastāv no 10 565 337 daļām ar vienas daļas 

nominālvērtību EUR 1. 

2019.gada 20.decembrī sabiedrības dalībnieki pieņēma lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu 

96 000 eiro, piesaistot jaunu dalībnieku – Rīgas Stradiņa universitāti. 

2020.gada 08.janvārī  Uzņēmumu reģistrā par Sabiedrības dalībnieku reģistrēta Rīgas Stradiņa universitāte ar 
96 000 daļām. 

Uz pārskata perioda beigām pamatkapitāls ir EUR 10 661 337, kas sastāv no 10 661 337 daļām ar vienas daļas 

nominālvērtību EUR 1. 

Uz pārskata perioda beigām Sabiedrības dalībnieki ir Valmieras pilsētas pašvaldība (7 896 533 daļas) 74,067%, 

Valkas  novada  pašvaldība (2 668 804 daļas) 25,03255 % un Rīgas Stradiņa universitāte (96 000 daļas) 

0,90045%. 

Dalībnieki 
Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls) uz 01.01.2020. 
Pamatkapitāla 

pieaugums 
Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls) uz 31.12.2020. 

  EUR % EUR EUR % 

Kopā 10 565 337 100 96 000,00 10 661 337 100 

Valmieras pilsētas pašvaldība 7 896 533 74,74 0,00 7 896 533 74,067 

Valkas novada dome 2 668 804 25,26 0,00 2 668 804 25,03255 

Rīgas Stradiņa universitāte     96 000,00 96 000 0,90045 

 

Būtiskākie notikumi  

Pamatojoties uz COVID 19 izsludināto pandēmiju un ārkārtas situāciju valstī, nosakot plānveida stacionāro un 

ambulatoro pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un ārstniecības personu saslimstību ar koronovīrusa 

infekciju, Sabiedrībā 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 13% diennakts stacionārā ārstēto 

pacientu skaits, sasniedzot 11,6 tūkstošus  pacientu gadā Dienas stacionārā pakalpojumus ir saņēmuši vairāk kā 

3,4 tūkstoši pacienti. Veiktas 3,52 tūkstoši sarežģītas ķirurģiskās operācijas, kas ir par 10% mazāk 2019.gadā. 

Pacienta vidējais ārstēšanas ilgums diennakts stacionārā 6,35 dienas. 

Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā ir samazinājies apkalpoto 

pacientu skaits par 3% procentiem, pēc palīdzības vērsušies un ar ātrās medicīniskās palīdzības starpniecību 

nogādāti 22,3 tūkstoši pacienti, no tiem  47% pacientu ir turpinājuši ārstēties diennakts stacionārā, bet pārējiem 

pacientiem sniegta ambulatorā veselības aprūpe. Šajā periodā Sabiedrības ārsti-speciālisti pacientiem ir snieguši 

33,38 tūkstošus konsultācijas ambulatori, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir samazinājies par 20%, galvenokārt, 
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Covid-19 ierobežojumu dēļ. Steidzamās neatliekamās palīdzības punktā Valkā ambulatoro veselības aprūpi 

saņēmuši 930 pacienti. 

Nozīmīgus finanšu līdzekļus Sabiedrība iegulda slimnīcas attīstībā, personāla profesionālajā tālākizglītībā, pacientu 

drošībā, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, jaunu medicīnisko tehnoloģiju, instrumentu iegādē, kvalitātes 

uzlabošanā, vides sakārtošanā, kā arī epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai. 

Atbilstoši ārkārtējai situācijai valstī, saistībā ar pandēmiju, pārskatīti ar infekciju slimības  “COVID-19” saistītie 

esošie darba vides risku novērtējumi un izstrādāts pasākumu plāns darba aizsardzībā. Pacientu un darbinieku 

drošībai, kā arī darba kvalitātes uzlabošanai izstrādāts jauns Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns, kas 

nosaka rīcību kā ikdienā, tā ārkārtējās situācijas laikā un rīcībai COVID-19 gadījumā. Mainoties situācijai 

nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi medicīniskajos procesos, t.sk. aktualizēta iekšējā ārstnieciskā dokumentācija, 

pārprofilētas nodaļas.  

Sabiedrība 2020. gadā atbalstīja un veicināja darbinieku apmācību, kvalifikācijas uzturēšanai un paaugstināšanai. 

Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu Sabiedrība turpina organizēt māsu 

un māsu palīgu kvalifikācijas apguvi. Jūlijā Sabiedrības komandai pievienojās 20 jauni māsu palīgi un no 2020. 

gada 1.jūlija Vidzemes slimnīcā pacientus aprūpē tikai diplomēti māsas palīgi.  

Sabiedrība nodrošina praksi vairākiem Rīgas Stradiņa universitātes dažādu gadu ārstniecības specialitātes 

studentiem, kā arī praksi vairākām māsām un māsu palīgiem, iegūstot gan praksi profesionālā jomā, gan 

iepazīstot potenciālos darba kolēģus. Arī 2020. gadā turpināta vienošanās ar Valmieras pilsētas pašvaldību par 

stipendiju piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu.  

Gada nogalē Sabiedrība parakstījusi jauno koplīgumu, uzlabojot darbinieku “Labumu grozu”. Materiālai 

stimulēšanai Sabiedrība izmaksājusi naudas balvas darbiniekiem, atbilstīgi ikgadējās darbinieku novērtēšanas 

rezultātiem.  

Sabiedrība uzlabo esošos un ievieš jaunus pakalpojumus: 

• Valsts apmaksātu ambulatoro pakalpojumu pieejamībai, Poliklīnikā mazos pacientus pieņem tiešās 

pieejamības ārste pediatre. 

• Pacientiem nodrošināta jauna izmeklējuma metode –  24 stundu asinsspiediena monitorēšana.  

• Vidzemes slimnīca mērķtiecīgi strādā pie acu ārstu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un attīstīta 

oftalmoloģijas dienestu reģionā, piesaistot acu ārstus oftalmologus, ievieš dažādas acu slimību 

ārstēšanas metodes, kā arī iegādājas mūsdienīgu tehnoloģijas un iekārtas. 

• Vidzemes Rehabilitācijas centra piedāvātais medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts papildināts 

ar Šrotas metodi mugurkaula deformācijas korekcijai. 

Sabiedrība atjauno un iegādājas jaunas tehnoloģijas gan par Sabiedrības līdzekļiem, gan ERAF projekta 
līdzekļiem. Sabiedrība arī ir saņēmusi valsts finansējumu Covid-19 pandēmijas ietekmē veidojušos 
izdevumu segšanai, kas, cita starpā, paredz arī nepieciešamās papildus aparatūras iegādi. 

Uzlabojot ārstniecības apstākļus, ir pabeigta Hronisko pacientu aprūpes, Endoskopiju, Ambulatoro 

pakalpojumu nodaļu un koplietošanas telpu - kāpņutelpu un stacionāra ieejas mezgla pārbūve. Uzsākti  būvdarbi 

Neiroloģijas nodaļā un insulta vienībā, kā arī pagrabā un kafejnīcā. Izsludināts iepirkums Reanimācijas nodaļas, 

NMP un uzņemšanas nodaļas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei.  

Investīcijas veiktas arī informāciju tehnoloģiju jomā. Turpinās E-veselības ieviešanai nepieciešamās 

infrastruktūras sagatavošana. Lai nodrošinātu raitāku medicīnas personāla darbu, iegādātas un nomainītas visas 

darbstacijas NMP un uzņemšanas nodaļā.  

Uzmanība tiek pievērsta LEAN metodes ieviešanai dažādu darbu procesos. Izveidotas vairākas darba grupas 

dažādu procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.  

Sabiedrība saņēmusi Zelta kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Darba devēju konfederācija 

un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā Ilgtspējas indeksā. Šajā uzņēmumu pašnovērtējumā Sabiedrība 

piedalījās jau 10. reizi, līdz šim 5 reizes iegūstot bronzas kategoriju un šogad 4. reizi – Sudraba kategoriju. Tā 

apliecina Sabiedrības mērķtiecīgu darbu, sasniedzot augstus rezultātus piecās galvenajās novērtējuma jomās: 

stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.  
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Dalība projektos 

2017.gadā uzsākts un līdz 2021. gada vidum tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”. Projekta 

mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās 

atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot Vidzemes slimnīcas 

kā reģionālas daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūras sakārtošanu, 

racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu, izlietojumu, pacientu drošības nodrošināšanu un 

vides pieejamību. 

2020. gadā turpinājās 2018. gadā uzsāktais ERAF projekts, kas sadarbībā ar Cēsu klīniku, Limbažu slimnīcu, 

Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcu un Alūksnes slimnīcu tiek realizēts 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” III kārtas ietvaros.  Projekts  paredz 

jaunu medicīnisko gultu un medicīnisko tehnoloģiju iegādi.   

Papildus slimnīcu sadarbības ietvaros, kopā ar NVD un SIA “Ernest&Young” turpinās pilotprojekta “Slimnīcu 

sadarbības teritorijas” realizācija, kas paredz izstrādāt rekomendācijas  plānveidīgas ārstniecības personu 

apmaiņas īstenošanai starp Vidzemes sadarbības teritorijas slimnīcām, kā arī apkopot pilotprojekta secinājumus 

un izstrādāt rekomendācijas plānveidīgas ārstniecības personu apmaiņas ieviešanai nacionālā līmenī. 

Kā pakalpojuma sniedzējs Sabiedrība aktīvi iesaistās projektā “Vidzeme iekļauj”, kurā tiek sniegti rehabilitācijas 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. 

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību  turpinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Valmierā” aktivitātes „Topošo māmiņu skola” realizācija, kā arī aktivitātē "Ergoterapeiti apmeklē 

Valmieras pilsētas uzņēmumus" sniedz ergoterapeita pakalpojumus Valmieras uzņēmumiem. 

Būtiskākie finanšu rādītāji  

 
  01.01.2020. - 

31.12.2020. 

01.01.2019. - 

31.12.2019. 

Starpība 

  EUR % EUR % EUR 

Ieņēmumi 20 625 577 100 18 913 635 100 1 711 942 

Valsts un pašvaldības finansējums 17 738 780 
 

16 042 109 
 

1 696 671 

Valsts finansējums 17 684 729 85,7 15 994 871 84,6 1 689 858 

Valsts līdzekļi stacionārai un ambulatorai aprūpei 16 536 097 
 

15 492 368 
 

1 043 729 

Valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības un pārējiem ārvalstu 
līdzfinansētajiem projektiem 

612 354 
 

398 079 
 

214 275 

Valsts finansējums atlīdzībai (Covid-19 piemaksai par ārkārtas laiku) 221 456 
 

  
 

221 456 

Īpašam mērķim iezīmēts valsts finansējums -  izdevumu segšanai, kas 
veidojušies Covid-19 pandēmijas ietekmē 

202 458 
 

  
 

202 458 

Valsts atbalsts asins donoru kustībai 112 364 
 

104 424 
 

7 940 

Valmieras pilsētas pašvaldības dotācija 54 051 0,3 47 238 0,2 6 813 

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi 2 687 800 13,0 2 717 105 14,4 -29 305 

Pārējie ieņēmumi 198 997 1,0 154 421 0,8 44 576 

Izdevumi 19 758 183 100 17 280 322 100 2 477 861 

Atlīdzība 13 105 386 66,3 11 428 472 66,1 1 676 914 

Pakalpojumu izdevumi 1 376 918 7,0 1 580 048 9,1 -203 130 

Materiālu iegādes izdevumi 3 220 809 16,3 3 056 992 17,7 163 817 

Pārējie izdevumi 38 521 0,2 69 305 0,4 -30 784 

Pamatkapitāla izveidošana 2 016 549 10,2 1 145 505 6,6 871 044 

Pārskata perioda peļņa 867 394   1 633 313   -765 919 

 
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi ir 20 625 577 eiro. Salīdzinot ar 2019.gadu, ieņēmumi palielinājās par 9%. 

Valsts finansējums veido 85,7% no apgrozījuma, tai skaitā 2020.gadā Covid-19 ārkārtas situācijas dēļ ir saņemts 

papildus finansējums ārstniecības personu virsstundu apmaksai un finansējums to izdevumu segšanai, kas 
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veidojušies Covid-19 pandēmijas ietekmē. Valsts finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2019.gadu ir pieaudzis par 

10.5%. 

Uzņēmuma nopelnītie līdzekļi pārskata periodā veido 13% no kopējiem ieņēmumiem. Pārējie ieņēmumi sastāda 

199 tūkst.eiro, tai skaitā 170,7 tūkst.eiro - ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas. 

Kopējie pārskata perioda izdevumi ir 19 758 183 eiro. Salīdzinot ar 2019.gadu izdevumi palielinājās par 14,3%. 

Atlīdzība personālam veido 66,3% no kopējiem pārskata perioda izdevumiem, jeb 13,1 milj.eiro. un salīdzinot ar 

2019.gadu, izdevumi pieauguši par 14,7%, tai skaitā ārstniecības personālam virsstundu apmaksu Covid-19 dēļ. 

Valdes locekļiem izmaksātā atlīdzība ir 94 102 eiro. 

Pārskata periodā materiālu izdevumi ir 3,2 milj.eiro, no tiem 85% ir medikamentu un medicīnisko materiālu 

izdevumi.  

Pārskata periodā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātais nolietojums ir 1,32 mijl.eiro. Veikta atsavināšanai paredzētā 

nekustamā īpašuma Rūjienas iela 3, Valka pārklasifikācija, izslēdzot no pamatlīdzekļu sastāva un iekļaujot to 

krājumu sastāvā patiesā (tirgus) vērtībā.  

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā ir 719 strādājošie, tai skaitā: 4 valdes locekļi, 158 

ārsti, 266 pacientu aprūpes personāls, 115 pacientu aprūpes atbalsta personāls, 176 pārējie darbinieki. 

Nākotnes izredzes un attīstība 

Sabiedrības nākotnes mērķus un attīstību lielā mērā ietekmē valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu 

finansēšanas kārtība, ES līdzfinansējuma iegūšanas iespējas infrastruktūras attīstībai, kā arī valstī esošā 

epidemioloģiskā situācija. 

Neskatoties uz to,  arī turpmāk tiks ieguldītas investīcijas personāla motivācijas celšanā un darbinieku piesaistē, 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanā, vides sakārtošanā, medicīnisko un IT tehnoloģiju iegādē 

un epidemioloģiskās situācijas uzlabošanā.   

Sakarā ar personāla resursu trūkumu nozarē Sabiedrība mērķtiecīgi darbojas un turpinās darboties jauno ārstu 

piesaistē, nodrošinot topošiem mediķiem ārstu praksi pēc 5.kursa, dodot iespēju iegūt padziļinātu priekšstatu par 

izvēlēto profesiju.  

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem joprojām ir veselības aprūpes kvalitātes sistēmas attīstīšana, pilnveidošana 

un uzturēšana. Tāpēc Sabiedrība turpinās nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu 

drošības procesu ieviešanu, uzturēšanu nepārtrauktu pilnveidošanu, kā arī organizēt epidemioloģisko uzraudzību 

un kontroli. 

Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido 

pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, kā arī naudas līdzekļi  kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu 

veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un 

saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu 

instrumentus. 

Notikumi pēc pārskata perioda beigām  

Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2020.) nav notikuši notikumi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu. 
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Paziņojums par vadības atbildību 

Pamatojoties uz SIA ''Vidzemes slimnīca'' valdes rīcībā esošo informāciju, SIA ''Vidzemes slimnīca'' neauditētais 

starpperiodu pārskats par 2020.gada 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī, ir sagatavots 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības 

aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta 

patiesa informācija. 

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 

31.decembrī, apstiprināts 2021.gada 23.februāra SIA "Vidzemes slimnīca" valdes sēdē. 
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Finanšu pārskats 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

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

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības 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.  

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc 

netiešās metodes. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

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 pārskata periodā; 

c) ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 

saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

d) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti; 

e) saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai 

juridisko formu. 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. 

Naudas vienība 

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

(EUR).  

Vidējais darbinieku skaits 

Sabiedrībā vidējais mēnesī nodarbināto skaits pārskata periodā - 719 strādājošie.  
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

(pēc izdevumu funkcijas) 

01.01.2020.-

31.12.2020.

01.01.2019.-

31.12.2019.

EUR EUR

Neto apgrozījums 19 572 944 18 281 095

(18 395 118)        (16 813 577)        

Bruto peļņa vai zaudējumi 1 177 826         1 467 518         

Administrācijas izmaksas (477 854)            (407 960)            

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 044 051           628 414             

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (885 209)            (58 785)              

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi 8 580                 4 126                 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 867 394            1 633 313         

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -                        -                        

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 867 394            1 633 313         

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 867 394            1 633 313         

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas
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Bilance 
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AKTĪVS

31.12.2020. 01.01.2020.

Ilgtermiņa ieguldījumi EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 46 671              43 187              

Citi nemateriālie ieguldījumi -                       83                     

46 671             43 270             

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 13 497 824        13 990 563        

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 2 880 365          3 027 476          

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1 709 134          1 535 108          

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 1 514 407          1 430 786          

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 19 058              114 829            

19 620 788      20 098 762      

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa ieguldījumi -                       -                       

-                       -                       

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 19 667 459      20 142 032      

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 734 842            466 399            

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 159 200            861                   

Avansa maksājumi par krājumiem 25                     534                   

894 067           467 794           

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 953 100            562 841            

Citi debitori 5 416                28 996              

Nākamo periodu izmaksas 87 695              64 177              

Uzkrātie ieņēmumi -                       -                       

1 046 211        656 014           

Nauda 8 648 981          7 639 840          

Apgrozāmie līdzekļi kopā 10 589 259      8 763 648        

Aktīvs kopā 30 256 718      28 905 680      
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PASĪVS

31.12.2020. 01.01.2020.

Pašu kapitāls EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 661 337         10 565 337        

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 5 016 710          5 187 380          

Rezerves

f) pārējās rezerves 1                       1                       

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 1 633 313          -                       

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 867 394             1 633 313          

18 178 755      17 386 031      

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi 9 047 176          6 873 601          

9 047 176        6 873 601        

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi 495 411             2 124 772          

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 407 663             557 866             

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 575 213             426 052             

Pārējie kreditori 679 764             531 182             

Nākamo periodu ieņēmumi 36 245               462 349             

Uzkrātās saistības 836 491             543 827             

3 030 787        4 646 048        

Kreditori kopā 12 077 963      11 519 649      

Pasīvs kopā 30 256 718      28 905 680      
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Naudas plūsmas pārskats 

(pēc netiešās metodes) 

01.01.2020.-

31.12.2020.

01.01.2019.-

31.12.2019.

Pamatdarbības naudas plūsma EUR EUR

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 867 394            1 633 313         

Korekcijas:

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 1 299 402           1 122 032           

nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 16 323               15 391               

uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)

pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (8 573)                (4 126)                

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -                        

peļna vai zaudējumi no ieguldīšanas darbības 869 927             18 098               

peļna vai zaudējumi no finansēšanas darbības (614 236)            (3 617 425)         

pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (170 669)            (127 380)            

2 259 568         (960 097)          

Korekcijas:

debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (390 198)            (74 481)              

krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums (426 274)            (33 905)              

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 

parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
558 314             3 396 107           

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 2 001 410         2 327 624         

Izdevumi procentu maksājumiem -                        

Pamatdarbības neto naudas plūsma 2 001 410         2 327 624         

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (1 717 342)         (3 289 961)         

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 6 264                 10 745               

Izsniegtie aizdevumi
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti 203                    253                    

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (1 710 875)       (3 278 963)       

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 96 000               -                        

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 622 606             3 621 551           

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 718 606            3 621 551         

Pārskata gada neto naudas plūsma 1 009 141           2 670 212           

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 7 639 840           4 969 628           

8 648 981         7 639 840         Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 

kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

01.01.2020.-

31.12.2020.

01.01.2019.-

31.12.2019.

EUR  EUR 

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 10 565 337         4 816 204           

Pamatkapitāla pieaugums/samazinājums 96 000               5 749 133           

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 10 661 337         10 565 337         

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 5 187 380           5 314 760           

(170 670)            (127 380)            

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 5 016 710           5 187 380           

Rezerves

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1                       1                       

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1                       1                       

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 633 313           5 749 133           

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums 867 394             (4 115 820)         

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2 500 707           1 633 313           

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 17 386 031      15 880 098      

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 18 178 755      17 386 031      

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Ilgretmiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums (+) / 

samazinājums (-)
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