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Vadības ziņojums 
 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Uzņēmuma darbības veids 2020.gadā – slimnīcas darbība iedzīvotāju ambulatorie un stacionārie veselības 

aprūpes pakalpojumi, kā arī citi komercdarbības veidi.   

 

Sabiedrības galvenais ieņēmumu avots ir valsts apmaksātie stacionārās un ambulatorās medicīniskās palīdzības 

pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālās veselības dienestu. Pārskata 

periodā ieņēmumi  no NVD par medicīniskiem pakalpojumiem EUR 5 780 827 un tie sastāda 84.6% no 

sabiedrības neto apgrozījuma 2020.gadā. Ieņēmumi no pacientu maksājumu par medicīniskajiem pakalpojumiem 

EUR 411 445 un tie sastāda 6% no sabiedrības neto apgrozījuma 2020.gadā. 

 

2020. gadā, COVID 19 ietekmē, būtiski pieauga darbiniekiem izmaksājamās piemaksas, kuru apmēru noteica 

Veselības ministrijas rīkojumi Nr. 197 un 221. Tāpat pieauga darbinieku neizmantotie atvaļinājumi, jo darbinieki 

nevarēja doties atvaļinājumos, jo bija jāaizvieto slimojošie un karantīnā esošie kolēģi. 

2018.gada 28.jūnijā ar dalībnieku sapulces protokolu nr.04/2018 tiek nolemts, lai operatīvāk un profesionālāk 

nodrošinātu SIA Kuldīgas slimnīcas darbību, Kuldīgas novada pašvaldība uzskata, ka ir nepieciešamas veikt 

izmaiņas SIA Kuldīgas slimnīca valdes sastāvā, paredzot, ka valde sastāv no diviem valdes locekļiem - valdes 

priekšsēdētāja Agri Rozenfeldu uz laiku no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam un valdes locekli Jeļēnu 

Mjasņikovu uz laiku no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam. 

LRUR 10.08.2018. reģistrētas izmaiņas komercreģistrā amatpersonu sastāvā: 

Jeļēna Mjasņikova, valdes loceklis , ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; 

Agris Rozenfelds , valdes priekšsēdētājs , ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi. 

2019. gada 15.augustā valdes locekle Jeļena Mjasņikova iesniedz lūgumu atbrīvot viņu no SIA Kuldīgas slimnīcas 

valdes locekles amata piernākumu pildīšanas pirms termiņa ar 2019.gada 1.septembri.  

Uz vakanto valdes locekļa amatu tika izsludināts konkurs. Izvērtējot kandidātus par SIA Kuldīgas slimnīcas valdes 

locekli ievēl Svetlanu Serpāni, uz laiku no 2019.gada 6.novembra līdz 2024.gada 5.novembrim. 

2020. gada 31. augustā valdes locekle Svetlana Serpāne iesniedz lūgumu atbrīvot viņu no SIA Kuldīgas slimnīcas 

valdes locekles amata pienākumu pildīšanas pirms termiņa ar 2020.gada 1. oktobri.  

 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 

SIA Kuldīgas slimnīca neto apgrozījums 2019. gadā EUR 6 274 881, 2020. gadā EUR 6 835 061. 

2019.gadā slimnīca strādā  ar peļņu EUR 29 237, 2020. gadā ar zaudējumiem  EUR 190 784 

Finansiālo rezultātu rādītāji: 

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

Likviditātes kopējais koeficients (Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības- 

nākamo periodu ieņēmumi) 

Absolūtās likviditātes koeficients (Naudas līdzekļi/īstermiņa saistības)  

   

0.68  

                                                       

0.42 

 

Aprēķinātie rādītāji atspoguļo sabiedrības spēju norēķināties par īstermiņa parādiem. Aprēķinātie rādītāji norāda, 

ka sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pietiek, lai nosegtu 68 % no īstermiņa saistībām. Tas, savukārt, norāda uz to, 

ka sabiedrība nespētu nomaksāt savas kreditoru saistības, ja saimnieciskā darbība uz kādu laiku tiktu apturēta. 

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā): 

Neto peļņas rādītājs (Pārskata gada peļņa/Neto apgrozījums)   -2.79 %                                                                     

Uzņēmuma darbības rezultāts ir zaudējumi. 
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Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

 Izvērtējot Nacionālā Veselības dienesta finansu paziņojumu par līdzekļu apjomu stacionāro veselības aprūpes 

pakalpojumu apmaksai 2021.gadā SIA“ Kuldīgas  slimnīca“ minimālais plānotais stacionēto  pacientu skaits 3428, 

no tiem 3312 pacienti ar diagnozēm saistīto (DRG) grupu apmaksas modeļa fiksētais maksājums (DRG fiksētais 

maksājums aprēķināts , bāzes tarifu 826.03 EUR reizinot ar ārstniecības iestādē veiktā darba indeksu 0.65 EUR 

un reizinot ar plānoto minimālo pacientu skaitu), 116 pacienti plānveida īslaicīgā ķirurģija, 57 pacienti hronisko 

pacientu aprūpē. Maksājums par iezīmētajām pakalpojumu programmām 227 aprūpes pacienti  atbilstoši faktiskai 

izpildei nepārsniedzot plānoto. Papildus plānotas dzemdības virs līguma summas plānotais pacientu skaits 597 

pēc faktiskās izpildes. Prognozējamais darba samaksas pieaugums pēc finanšu paziņojuma 2021.gadam no 

norādītajiem pakalpojuma veidiem ir 820 167 EUR. 

Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu epizožu / izmeklējumu skaits 29959 un papildus hemodialīzes 

pakalpojumi dienas stacionārā. Prognozējamais darba samaksas pieaugums pēc noslēgtā līguma 2021.gadam no 

norādītajiem pakalpojuma veidiem ir 179 870 EUR. 

2021. gada jūnijā beidzas termiņš hipotēkas līgumam nr.KU16010/H-1 (saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas 
ar hipotēku uz nekustamo Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu pēc adreses Aizputes iela 22C). Ir uzsāktas 
sarunas ar kredītiestādi, par termiņa pagarinājumu. 

2018. gada 23.janvārī noslēgts sadarbības līgums SIA „Kuldīgas slimnīca“ un SIA „Liepājas reģionālā slimnīca“ 

ievērojot : 

MK noteikumus nr.1529 „veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība“ nosacījumus ,  

MK 2017.gada 7.augusta rīkojumu nr.394 „ Konceptuālais ziņojums „Par veselības aprūpes sistēmas reformu“, 

kurā stacionāro ārstniecības iestāžu dalījumā pa pakalpojumu līmeņiem Kuldīgas slimnīca noteikta kā slimnīca ar 

3.pakalpojuma līmeni un Liepājas reģionālā slimnīca ar 4.pakalpojuma līmeni,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas 

funkcijas un uzdevumus, nolūkā attīstīt un veicināt savstarpējo sadarbību Kurzemes reģionā – sadarbības 

teritorijā, kā arī īstenot darbības programmas „ Izaugsme un nodarbinātība“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“ projektu iesniegumu 

atlases trešo kārtu. 

Puses vienojas sadarboties Projekta īstenošanā un realizēšanā atbilstoši līguma nosacījumiem un citiem projekta 

ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem. 

27.11.2018. tiek noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/18/I/011 

pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2018. gada 23.janvāra noteikumiem Nr.56”Noteikumi par 

darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 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" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu, ES un Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 

2018.gada 13.septembra lēmumu Nr.39-2-60/11621 par projekta iesnieguma “Tehnoloģiju iegāde SIA “Kuldīgas 

slimnīca” un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

Kurzemes iedzīvotājiem” apstiprināšanu ar nosacījumu un 2018.gada 8.novembra atzinumu Nr.39-2-60/13733 

par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. 

 

Pārskata gadā, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa 
izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē un turpinās arī pēc 
pārskata gada beigām. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas 
attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība maksā papildu 
piemaksas darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos (visi pacienti tiek uzskatīti par Covid- 19 
pozitīviem, līdz brīdim, kad tiek saņemta negatīva atbilde). 
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Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu 
palīdzību NVD kompensē iestādei radušos izdevumus saistībā ar papildus izmaksājamām piemaksām un 
aizsardzības līdzekļiem, tikai tas notiek ar 2-3 mēnešu nobīdi. 
 
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko 
notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
  
 SIA Kuldīgas slimnīca gada pārskats sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk. Mēs esam rūpīgi 
izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības 
darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams. 
 

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām 

Ar 2020.gada zaudējumus plānots segt ar nākamo gadu peļņu. 

Laika posmā starp pārskata gada beigām un datumu ar kuru finansu pārskats uzskatāms par apstiprinātu 

publiskošanai, notikumu pēc bilances nav. 

 

 

      

 Agris Rozenfelds     

 Valdes priekšsēdētājs     

 

2021. gada 26. aprīlis 
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Bilance 

Pārskata pielikums no 11.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

 

2021. gada 26. aprīlis 

 

 

AKTĪVS

31.12.2020. 31.12.2019.

Ilgtermiņa ieguldījumi Piezīme EUR EUR

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 199              441              

4 199             441             

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 3 545 348     4 030 984     

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 652 154        293 719        

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 63 140         77 595         

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas -                  -                  

5 4 260 642  4 402 298  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-                  -                  

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 4 260 841  4 402 739  

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 6 103 138        77 595         

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 7 6 633           6 948           

Avansa maksājumi par krājumiem -                  -                  

109 771      84 543        

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi 8 53 635         56 351         

Citi debitori 9 10 344         6 156           

Nākamo periodu izmaksas 10 2 320           3 279           

Uzkrātie ieņēmumi 11 288 253        98 284         

354 552      164 070      

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

-                  -                  

Nauda 12 727 672        566 257        

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 191 995  814 870      

Aktīvs kopā 5 452 836  5 217 609  
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PASĪVS

31.12.2020. 31.12.2019.

Pašu kapitāls Piezīme EUR EUR

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 13 3 294 080       3 294 080     

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 14 199                199              

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 15 (1 931 298)      (1 960 535)    

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 15 (190 784)         29 237         

1 172 197     1 362 981  

Uzkrājumi

-                     -                  

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 16 -                    436 970        

Nākamo periodu ieņēmumi 17 2 137 382       2 128 243     

2 137 382     2 565 213  

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 18 436 970          41 640         

No pircējiem saņemtie avansi 17                  -                  

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 108 731          115 254        

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 19 261 633          182 442        

Pārējie kreditori 20 536 639          375 974        

Nākamo periodu ieņēmumi 21 397 191          338 449        

Uzkrātās saistības 22 402 076          235 656        

2 143 257     1 289 415  

Kreditori kopā 4 280 639     3 854 628  

Pasīvs kopā 5 452 836     5 217 609  

 

Pārskata pielikums no 11.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

2021. gada 26. aprīlis 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
(pēc izdevumu funkcijas) 

2020. 2019.

Piezīme EUR EUR

Neto apgrozījums 6 835 061 6 274 881

b) no citiem pamatdarbības veidiem 23 6 835 061     6 274 881     

24 (7 168 683)    (6 355 295)    

Bruto peļņa vai zaudējumi (333 622)     (80 414)       

Pārdošanas izmaksas -                  -                  

Administrācijas izmaksas 25 (278 066)       (241 631)       

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 26 432 750        386 186        

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 27 (1 284)          (25 291)         

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

b) citām personām 28 (10 306)         (9 374)          

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (190 528)     29 476         

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (256)             -239

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas(190 784)     29 237         

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (190 784)     29 237         

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

 

Pārskata pielikums no 11.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

  

2021. gada 26. aprīlis 
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Naudas plūsmas pārskats 
(pēc netiešās metodes) 

 

2020. 2019.

Pamatdarbības naudas plūsma Piezīmes EUR EUR

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (190 528)       29 476           

Korekcijas:

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 593 102           583 975           

nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 242                 367                 

procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 10 306             9 374              

413 122         623 192         

Korekcijas:

debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (190 482)          (21 408)           

krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums (25 228)           (1 377)             

piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 

maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
467 651           (23 688)           

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 665 063         576 719         

Izdevumi procentu maksājumiem (10 306)           (9 374)             

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (256)                (382)                

Pamatdarbības neto naudas plūsma 654 501         566 963         

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (455 715)       (261 986)       

Zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas 4 269             -                     

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (451 446)       (261 986)       

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (41 640)         (41 640)         

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (41 640)         (41 640)         

Pārskata gada neto naudas plūsma 161 415           263 337           

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 566 257           302 920           

727 672         566 257         Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 

īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

 

Pārskata pielikums no 11.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 
 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

 

 

2021. gada 26. aprīlis 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

2020. 2019.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Piezīmes EUR EUR

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 3 294 080      3 294 080      

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 3 294 080      3 294 080      

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 199                 199                 

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 199                199                

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (1 931 298)    (1 960 535)    

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (190 784)          29 237             

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (2 122 082)    (1 931 298)    

Pašu kapitāls

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 362 981      1 333 744      

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 172 197      1 362 981      

 

Pārskata pielikums no 11.lappuses līdz 25.lappusei ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

 

 

2021. gada 26. aprīlis 
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Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 50003197651 

Rīga, 05.12.2003. 

Juridiskā adrese Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Valdes sastāvs Agris Rozenfelds 

Svetlana Serpāne 

 

valdes priekšsēdētājs 

valdes locekle līdz 30.09.2020. 

 

 

Dalībnieki Kuldīgas novada 

dome 90000035590 

 

Aizputes novada 

dome 90000031743 

90.83% 

 

 

9.17% 

 

Galvenie pamatdarbības veidi NACE2 86.10 slimnīcu darbība 

 

Pārskata gads 01.01.2020. – 31.12.2020. 

  

  

Revidents Baiba Jēkabsone 

LR Zvērināta Revidents 

LZRA Sertifikāts Nr. 195 

SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” 

“Bērzavoti” 3. korpus, dzīvoklis 24C, 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 2111 

Reģ.Nr. 40002056598 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības 

licence Nr.68 
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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 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 01.01.2020. līdz 31.12.2020. 

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. 
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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. 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. 

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 500,00 euro. Iegādātie aktīvi zem 500,00 

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". 

 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (turpinājums) 

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 0.00 % 
Patenti, licences un preču zīmes 20.00 % 
Datorprogrammas u.c. 33.00 % 

   
Pamatlīdzekļi   

Ēkas un inženierbūves 3.30; 4.0; 
5.00 

% 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 8.51; 20.0 
25.0; 10.0 

% 

Automašīnas 10,00; 
20,00 

% 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 14.30; 
20.00 

% 

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 
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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. 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana 

Pamatlīdzekļu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai 

novērtējumu iepriekšējā gada bilancē Sabiedrība pārvērtē atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības 

paaugstinājums būs ilgstošs. Šādas pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, 

pamatojoties uz iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz 

pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva, iekļauj attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais 

pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" iedaļā "Pašu 

kapitāls". 

Krājumi 

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

inventarizācijas metodei vai 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 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. 

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. 

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. 

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. 

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: 

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; 

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

• pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī. 
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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.  Nodokļa likme ir 

20 procenti no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes, kura pirms nodokļa likmes piemērošanas dalīta 

ar koeficientu 0.8. 

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. 

1. Vidējais darbinieku skaits 

 2020. 2019. 

Valdes locekļi 2 2 

Pārējie darbinieki 296 282 

Kopā 298 284 

2. Personāla izmaksas 

 2020. 2019. 

Atlīdzība par darbu 4040504 3641432 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 962829 865263 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 1600 1600 

Kopā 5004933 4508295 

 

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 2020. 2019. 

Atlīdzība par darbu 3835681 3453854 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 913890 820598 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 1600 1600 

Kopā 4751171 4276052 

 

Administrācijas darba samaksa 2020. 2019. 

Atlīdzība par darbu 148389 146413 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 35344 34748 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 0 0 

Kopā 183733 181161 

3. Atlīdzība vadībai 

Valdes locekļi 2020. 2019. 

Darba alga 56434 41165 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13595 9917 

Kopā 70029 51082 
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Pielikums Bilancei 

4. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats 

Koncesijas, patenti, licences, 

preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības

Nemateriālie

ieguldījumi

kopā

Iegādes vērtība uz  31.12.2018. 10 772                                  10 772           

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                                       -                 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                                       -                 

Pārvietošana uz citu bilances posteni -                                       -                 

Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 10 772                                  10 772           

Norakstītā vērtība uz  31.12.2018. 9 964                                    9 964             

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma 

korekcijas
367                                       367                

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas 

izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai 

pārvietošanu uz citu posteni

-                                       -                 

Norakstītā vērtība uz  31.12.2019. 10 331                                  10 331           

Bilances vērtība uz 31.12.2018. 808                                       808                

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 441                                       441                

Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 10 772                                  10 772           

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                                       -                 

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                                       -                 

Pārvietošana uz citu bilances posteni -                                       -                 

Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 10 772                                  10 772           

Norakstītā vērtība uz 31.12.2019. 10 331                                  10 331           

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma 

korekcijas
242                                       242                

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas 

izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai 

pārvietošanu uz citu posteni

-                                       -                 

Norakstītā vērtība uz  31.12.2020. 10 573                                  10 573           

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 441                                       441                

Bilances vērtība uz 31.12.2020. 199                                       199                
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Pamatlīdzekļu kustības pārskats 

Nekustamie 

īpašumi

Tehnolo-ģiskās 

iekārtas un 

ierīces

Pārējie pamatlī-

dzekļi un 

inventārs

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas

Kopā

Iegādes vērtība uz  31.12.2018. 10 049 034    1 680 411      608 729      -                12 338 174      

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                  252 390           9 596            -                 261 986           

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                  61 870-             2 534-            -                 64 404-             

Pārvietots uz citu bilances posteni -                  -               -                   

Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 10 049 034    1 870 931      615 791      -                12 535 756      

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018. 5 532 414      1 594 383      487 090      -                7 613 887        

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 

samazinājuma korekcijas
485 636            43 980             53 580          -                 583 196           

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 

kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 

atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz 

citu posteni

-                  61 151-             2 474-            -                 63 625-             

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019. 6 018 050      1 577 212      538 196      -                8 133 458        

Bilances vērtība uz 31.12.2018. 4 516 620      86 028            121 639      -                4 724 287        

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 4 030 984      293 719         77 595        -                4 402 298        

Iegādes vērtība uz  31.12.2019. 10 049 034    1 870 931      615 791      -                12 535 756      

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                  443 481           12 234          -                 455 715           

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                  107 277-           18 467-          -                 125 744-           

Pārvietots uz citu bilances posteni -                  -                  -               -                 -                   

Iegādes vērtība uz  31.12.2020. 10 049 034    2 207 135      609 558      -                12 865 727      

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2019. 6 018 050      1 577 212      538 196      -                8 133 458        

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības 

samazinājuma korekcijas
485 636            85 046             22 420          -                 593 102           

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 

kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 

atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz 

citu posteni

-                  107 277-           14 198-          -                 121 475-           

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020. 6 503 686      1 554 981      546 418      -                8 605 085        

Bilances vērtība uz 31.12.2019. 4 516 620      86 028            121 639      -                4 724 287        

Bilances vērtība uz 31.12.2020. 3 545 348      652 154         63 140        -                4 260 642        
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5. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā) 102869 77271 

Degviela 269 324 

Kopā 103138 77595 

6. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Grāmata “Kuldīgas slimnīcas stāsti” 6239 6401 

Kafejnīcā preces pārdošanai 394 547 

Kopā 6633 6948 

7. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 88197 92619 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (34562) (36268) 

Neto pircēju un pasūtītāju parādi 53635 56351 

Kopā 53635 56351 

Izmaiņas uzkrājumos 

Pircēju un 
pasūtītāju 

parādi Kopā 

Uzkrājumi 31.12.2019. 36268 16785 

Uzkrājumu samazinājums (1706) 0 

Uzkrājumu palielinājums 0 19483 

Uzkrājumi 31.12.2020. 34562 36268 

8. Citi debitori 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Norēķini ar norēķinu personām (maiņas nauda kases aparātu kasē) 220 281 

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 10124 5875 

Kopā 10344 6156 

9. Nākamo periodu izmaksas 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Apdrošināšanas maksājumi 1141 1077 

Periodikas abonēšana 

Licences uzturēšanas gada maksa 

Darba aizsardzības uzraudzība 

Interneta abonēšana 

1055 

110 

0 

14 

1183 

985 

0 

34 

Kopā 2320 3279 
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10. Uzkrātie ieņēmumi 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Uzkrātie ieņēmumi  no pircējiem un pasūtītājiem 288253 98284 

Kopā 288253 98284 

11. Nauda 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 726506 563413 

Nauda kasē 1166 2844 

Kopā 727672 566257 

12. Akciju vai daļu kapitāls 

Sabiedrības 2020.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 3 294 080 sastāv no 
3 294 080 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 

13. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

Pamatlīdzekļu postenis 
Posteņa IIPR 

vērtība uz 
31.12.2019 

Posteņa IIPR 
vērtība uz 

31.12.2020 

PL vērtība uz 
31.12.2019 

PL pārvērtēša-nas 
rezerves 

samazināju-ma 
korekcija 

PL vērtība 
uz 

31.12.20., 
ja pārvērt. 

nebūtu 
veikta 

PL vērtība uz 
31.12.20., kad 
pārvērt. veikta 

Pārējie pamatlīdzekļi 
t.sk.: 

      

Apsildāmā zīdaiņu gulta 100 100 0 0 0 0 

Kivēze humānā 99 99 0 0 0 0 

14. Nesadalītā peļņa 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi -1931298 -1960535 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -190784 29237 

Kopā -2122082 -1931298 

15. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa) 

 
Procentu 

likme 
Atmaksas 

datums 31.12.2020. 31.12.2019. 

     

* AS SEB banka terapijas nodaļas un pansijas Aizputes 

ielā 22C vienkāršotās renovācijas finansēšana 

2.20 06.2021 0 436970 

Kopā   0 436970 
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*Aizņēmuma izmantošanas mērķis, saistību nodrošinājumi: saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar hipotēku 
uz nekustamo Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu pēc adreses Aizputes iela 22C, Kuldīgā saskaņā ar SEB 
banku un Aizņēmēju noslēgto Ķīlas (hipotēkas līgumu nr.KU16010/H-1. Kopējā ar ķīlu nodrošinātā summa ir EUR 
1’000’500. 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš 31.12.2020. 31.12.2019. 

No 2 - 5 gadiem 0 436970 

Pēc 5 gadiem 0 0 

Kopā 0 436970 

 

17.Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 31.12.2020. 31.12.2019. 

Investīcija ginekoloģijas nodaļas izbūvei 37353 44467 

Dotācija celtniecības kredīta dzēšanai 

NMPD un veļas mājas ēkas izbūve 

Domes līdzfinansējums pamatlīdzekļu izveidošanā 

ERAF līdzfinansējums infrastruktūras attīstībai 

KPFI projekta finansējums 

ERAF līdzfinansējums tehnoloģiju iegādei 

Ziedojums paliatīvās aprūpes gultu izveidei 

Ziedojums roku dezinfekcijas stends 

116504 

496992 

263849 

808377 

0 

408793 

5089 

425 

174757 

536358 

395773 

896321 

2383 

75478 

5089 

0 

Kopā 2137382 2128243 

 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš 31.12.2020. 31.12.2019. 

No 2 - 5 gadiem 1301457 1122542 

Pēc 5 gadiem 835925 99038 

Kopā 2137382 2128243 

 

 

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību 

Finanšu palīdzības 

sniedzējs 

Kad saņemts 
(gads) 

Summa 
Saņemšanas 

mērķis 
Nosacījumi 

Pārskata gadā 
atmaksājamā 

summa, ja nav 
izpildīts kāds no 
nosacījumiem 

Savienoto Valstu 

Armijas Korpusa 

Eiropas daļa 

2014 787315 Ēkas 

rekonstrukcija 

NMP 

dienesta 

vajadzībām 

15 gadus 

 

VOAVA valsts budžeta 

līdzekļi 

ERAF līdzfinansējums 

infrastruktūras 

attīstībai 

KPFI projekta 

finansējums 

ES finansējums 

tehnoloģiju iegādi 

2006 

 

2011 

 

2015 

 

 

2020 

100000 

 

1718612 

 

142998 

 

 

443016 

Ginekoloģijas 

nodaļas izbūve 

Infrastruktūras 

attīstībai 

 

Siltumn.gāzu 

emisiju  samaz 

Tehnoloģiju 

iegāde 

Slimnīcu 

darbība 

Rehabilitācija

aprūpe 
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18.Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa) 

   

 
Procentu 

likme 
Atmaksas 

datums 31.12.2020. 31.12.2019. 

     

* AS SEB banka terapijas nodaļas un pansijas Aizputes 

ielā 22C vienkāršotās renovācijas finansēšana 

2.20 06.2021 436970 0 

Kopā 436970 41640 

*Aizņēmuma izmantošanas mērķis, saistību nodrošinājumi: saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar hipotēku 
uz nekustamo Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu pēc adreses Aizputes iela 22C, Kuldīgā saskaņā ar SEB 
banku un Aizņēmēju noslēgto Ķīlas (hipotēkas līgumu nr.KU16010/H-1. Kopējā ar ķīlu nodrošinātā summa ir EUR 
1’000’500. 

19.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

31.12.2020. 

Izmaiņas 
pārskata 

gadā 31.12.2019.  

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 165615 45858 119757 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 85174 27331 57843 

Pievienotās vērtības nodoklis 9675 5877 3798 

Dabas resursu nodoklis 224 -136 360 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 108 6 102 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

793 

44 

244 

11 

549 

33 

Kopā 261633 79191 182442 

20.Pārējie kreditori 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

Norēķini par darba algu 

Saņemtais avanss ES projekta realizācijai- tehnoloģiju iegādei 

315985 

217853 

222400 

151782 

Norēķini par arodbiedrības ieturējumiem 1498 724 

Norēķini par ZTI ieturējumiem 1303 1068 

Kopā 536639 375974 

21.Nākamo periodu ieņēmumi 

 31.12.2020. 

Izmaiņas 
pārskata 

gadā 31.12.2019. 

Investīcija ginekoloģijas nodaļas izbūvei 7114 0 7114 

Dotācija celtniecības kredīta dzēšanai 

NMPD un veļas mājas ēkas izbūve 

Reorganizācijā 11.06.2014. pārņemtie pamatlīdzekļi 

ERAF līdzfinansējums infrastruktūras attīstībai 

KPFI projekta finansējums 

58252 

39366 

131924 

87944 

0 

0 

0 

0 

0 

-2383 

58252 

39366 

131924 

87944 

2383 
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ERAF līdzfinansējums tehnoloģiju iegādei 

Ziedojums roku dezinfekcijas stends 

72472 

119 

61006 

119 

11466 

0 

Kopā 397191 58742 338449 

 

22.Uzkrātās saistības 31.12.2020. 31.12.2019. 

Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām 388395 222722 

Uzkrātās saistības piegādātājiem 13681 12934 

Kopā 402076 235656 

Pielikums Peļņas vai zaudējuma aprēķinam 

23.Neto apgrozījums 

Sadalījumā pa darbības veidiem 2020. 2019. 

Ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta 

Pacientu iemaksas, līdzmaksājums pie operācijām 

5780827 

229561 

5249696 

253250 

Maksas medicīniskie pakalpojumi 

Preces (12%) 

181884 

27 

151788 

27 

Saimnieciskie pakalpojumi (21%) 

Sociālās iemaksas 

Rezidentu apmācība 

163837 

424760 

54165 

194039 

397354 

28727 

Kopā 6835061 6274881 

24.Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksa 

 2020. 2019. 

Izejvielas, materiāli un palīgmateriāli 800650 782573 

Darba alga 3824239 3453854 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 911151 820598 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 1301 1247 

Uzkrātās saistības atvaļinājumiem 165673 -41441 

Pamatlīdzekļu nolietojums un NI norakstītā vērtība 592043 581845 

Komunālie izdevumi 146099 147855 

Nomas un īres maksa 24936 23741 

Iekārtu remontu un apkopju izdevumi 55296 62954 

Apdrošināšanas izdevumi 1554 1642 

Sakaru pakalpojumi 5724 5517 

Mazvērtīgais inventārs 36473 21445 

Citi saimn. darbības izdevumi 

Koriģētā PVN norakstīšana izmaksās 

416039 

187505 

315075 

178390 

Kopā 7168683 6355295 

25.Administrācijas izmaksa 

 2020. 2019. 
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Administrācijas personāla algas 216265 187578 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 51686 44665 

Apmācības izdevumi 126 147 

Sakaru izmaksas 533 323 

Biroja uzturēšanas izmaksas 4565 4139 

Mazvērtīgais inventārs 1021 1101 

Pamatlīdzekļu nolietojums 1302 1719 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 

Valsts nodeva 

2500 

68 

1950 

9 

Kopā 278066 241631 

26.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 2020. 2019. 

Investīcija ginekoloģijas nodaļas izbūvei 7114 7114 

Dotācija celtniecības kredīta dzēšanai 

NMPD un veļas mājas ēkas izbūve 

Reorganizācijā 11.06.2014. pārņemtie pamatlīdzekļi 

ERAF līdzfinansējums infrastruktūras attīstībai 

KPFI projekta finansējums 

Ieņēmumi no atgūtiem parādiem 

58252 

39366 

131924 

87944 

2383 

292 

58252 

39366 

131924 

87944 

28600 

477 

VADC bezmaksas med.preces 

Soc.nodokļa atmaksa VID 

Pilsētas domes balva konkursā teritorijas rotājumi 

ERAF līdzfinansējums tehnoloģiju iegādei 

Ziedojums 

NMPD bez atlīdzības Covid-19 nozarēm 

Korekcija no VID izdrukām 

32178 

0 

0 

48694 

374 

13537 

10692 

27732 

0 

0 

4777 

0 

0 

0 

Kopā 432750 386186 

27.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 2020. 2019. 

Samaksātās soda naudas, līgumsodi, kavējuma nauda VID 265 0 

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi 

Bezcerīgo debitoru zaudējumi 

1019 

0 

951 

4857 

Uzkrājumu izveidošanas izmaksas šaubīgiem debitoriem 0 19483 

Kopā 1284 25291 

28.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 2020. 2019. 

b) no citām personām 10306 9374 

Kopā 10306 9374 



 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” 

 reģ.Nr.50003197651 
 Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads 

25.lpp. no 25 

29.Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem 

 Saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar hipotēku uz nekustamo Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu 
pēc adreses Aizputes iela 22C, Kuldīgā kadastra numurs 62010130117 saskaņā ar SEB banku un Aizņēmēju 
noslēgto Ķīlas (hipotēkas) līgumu nr.KU16010/H-1.  

30.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. 

31. COVID 19 

Pārskata gadā, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa 

izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē un turpinās arī pēc 
pārskata gada beigām. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas 
attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība maksā papildu 
piemaksas darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos (visi pacienti tiek uzskatīti par Covid- 19 
pozitīviem, līdz brīdim, kad tiek saņemta negatīva atbilde). 
 
Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu 
palīdzību NVD kompensē iestādei radušos izdevumus saistībā ar papildus izmaksājamām piemaksām un 
aizsardzības līdzekļiem, tikai tas notiek ar 2-3 mēnešu nobīdi. 
 
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko 
notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
  
 SIA Kuldīgas slimnīca gada pārskats sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk. Mēs esam rūpīgi 
izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa izraisītās krīzes ietekmi uz Sabiedrības 

darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams. 
 

Valde/ galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības 2020.gada pārskatu un valde un galvenais 

grāmatvedis p.i. parakstījuši to 2021. gada 26.aprīlī. 

 

     

 Agris Rozenfelds   Līga Ķimse 

 Valdes priekšsēdētājs   Galvenais grāmatvedis 

p.i. 

2021. gada 26. aprīlis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  


