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Ziņas par sabiedrību 
 
 

  

Sabiedrības nosaukums  
 

Rehabilitācijas centrs “Līgatne” 
 

Sabiedrības juridiskais statuss 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas numurs, vieta, datums 
 

Nr.000327350, Rīga, 1995.gada 20.novembrī 
reģistrēta uzņēmumu reģistrā 
 
Nr.40003273506, Rīga, 2005.gada 17.maijā 
pārreģistrēta komercreģistrā  
 

  
Juridiskā adrese “Skaļupes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-

4110 
  
  
Valdes locekļi Dace Klāmane 

Līga Bembere 
Ludmila Annuškāne 
 

 
Finanšu pārskatu sagatavoja  
 
 
 
 
 

 

Inese Gerele galvenā grāmatvede 

 

 

 

 

Pārskata periods 
 

01.01.2017 – 31.12.2017 

Revidenti: SIA BDO Audit  

Stirnu iela 6, Garkalne 

Ādažu nov., LV-2164 

Zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības 

licence Nr. 176 

 

Gunta Darkevica 
Zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr.165  
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Vadības ziņojums 
 
 

1. Darbības veids 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” (turpmāk - sabiedrība) ir plaša profila ārstniecības, 

sociālo, viesnīcu un tūrisma pakalpojumu uzņēmums, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti 

speciālisti.  

Sabiedrības pamatdarbības veidi ir: 

1. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana: 

• daļēji valsts apmaksāto ambulatoro un dienas stacionāra veselības aprūpes 

pakalpojumu nodrošināšana iezīmēto pakalpojumu programmā (sirds 

asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, fizikālās medicīnas 

pakalpojumi, rehabilitācija dienas stacionārā, rehabilitācijas pakalpojumi, 

rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās);  

• maksas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, t.sk., rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšana; 

2. ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana; 

3. telpu īres un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana; 

4. tūrisma pakalpojumi un ekskursiju organizēšana uz padomju laika īpaši slepeno 

objektu „Bunkurs”; 

5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana „Senioru 

māja”; 

6. nedefinētie pārējie pakalpojumi. 

 

2. Sabiedrības darbība pārskata gadā 

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 695 885 (viens miljons seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši 

astoņi simts astoņdesmit pieci euro). 100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs kopš 2009. gada ir 

Līgatnes novada dome.  

2017. gadā darbu turpināja valde trīs locekļu sastāvā. 

Centram jau no 2009. gada ir radušās problēmas ar apgrozāmiem līdzekļiem. Centra ikmēneša 

izdevumi regulāri ir bijuši lielāki nekā ieņēmumi. Līdz ar to 2013. gadā Centram izveidojās finansiālas 

problēmas, kuru rezultātā uzņēmums vairs nespēja segt tekošos izdevumus, nodokļu parādus un 

pieaugošos procentu maksājumus.  

Situācijas risināšanai tika pieņemts lēmums uzsākt Tiesiskās aizsardzības procesu. 2013. gada 

decembrī Cēsu tiesā tika iesniegts pieteikums par Tiesiskā aizsardzības procesa uzsākšanu. Ar 

2013.gada 11.decembra Cēsu rajona tiesas lēmumu ir ierosināts Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, SIA 

(reģistrācijas Nr. 40003273506), lieta Nr.C11108613. Savukārt ar 2014. gada 14.marta tiesneses 

lēmumu par Centra administratoru iecelts sertificēts administrators Ivars Meļķis (sertifikāta Nr.00448). 
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• 2014. gada 31.martā Cēsu rajona tiesa pieņēma lēmumu apmierināt Centra pieteikumu, īstenot 

Centra Tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) un apstiprināt 2014. gada 05.februāra Tiesiskās 

aizsardzības procesa plānu. 

  Centra maksājuma saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies TAP uzsākšanas vai 

iestāsies TAP laikā, kopā veido EUR 442 428.25 no kurām: 

 
Pamatparāds, 

EUR 

Līgumsods/ 

soda nauda, EUR 

Procenti, 

EUR 

Nokavējuma 

nauda, EUR 

Nenodrošinātie kreditori 250 269.13 0,00 0,00 32 801.36 

Nodrošinātie kreditori 135 149.01 0,00 182.95 24 025.80 

 

Nenodrošinātie kreditori kopā: EUR 283 070.49. 

Nodrošinātie kreditori kopā: EUR 159 357.76. 

Maksājumu saistības kopā: EUR 442 428.25. 

• 2015. gada 18.augustā Cēsu rajona tiesa pieņem Lēmumu (Lieta Nr. C11108613, C-0116-15) par 

tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu. Grozījumu rezultātā tiek: 

1.1. grozīts TAP Plāna īstenošanas termiņš, kopā to nosakot uz 4 gadi, skaitot no 2014.gada 

31.marta; 

1.2. samazināti kreditoru prasījumu pamatparāda daļa visiem (vienīgajiem diviem) 

nenodrošinātajiem kreditoriem vienādā apmērā. Nenodrošināto kreditoru grupā abiem 

nenodrošinātajiem kreditoriem galvenais prasījums ir samazināts proporcionāli vienādi            

52 657.20 EUR apmērā. 

• 2015. gada 16.novembrī Cēsu rajona tiesa pieņem Lēmumu (Lieta Nr. C11108613, C-0116-15) par 

TAP pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu. Grozījumu būtība: 

1.3. Līgatnes novada dome savu līdzekļu efektīvākas izmantošanas nolūkā ir nolēmusi pārcelt 

novada sociālās aprūpes iestādi uz Centra telpām, kā rezultātā Centram parādīsies jauns 

ieņēmumu avots. Taču sākuma periodā, pirms veikt senioru pārcelšanu uz Centra telpām, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām tās vispirms ir jāpielāgo senioru vajadzībām. 

1.4. tiek palielināts Centra pamatkapitāls, Līgatnes novada domei veicot ieguldījumu 4600 

EUR apmērā, daļu līdz 2015. gada beigām, daļu līdz 2016. gada jūnija beigām. 

1.5. TAP plānā ieņēmumi un izdevumi ir koriģēti pēc fakta līdz TAP 2. gada 2. ceturksnim 

(ieskaitot); 

1.6. balstoties uz TAP plānā faktisko izpildi līdz grozījumu iesniegšanas brīdim, ir koriģēta arī 

ieņēmumu un izdevumu prognoze atlikušajiem mēnešiem TAP 2.gadā, kā arī 3. un 4.gadā. 

 

2017. gadā Centrs strādāja saskaņā ar apstiprināto Tiesiskās aizsardzības procesa plānu, 

pamatojoties uz līdz šim veiksmīgo plāna izpildi. 
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3. Darbības finansiālie rezultāti 

Sabiedrība 2017. gadu ir noslēgusi ar peļņu EUR 30 009 apmērā. Neto apgrozījums 

divpadsmit mēnešos sasniedzis EUR 1 334 088 un tas ir par 7,6% lielāks nekā 2016. gada 

attiecīgajā periodā. Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2017. gadā ir bijusi sekojoša:  

- 51 % veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem 35% valsts finansētie veselības aprūpes 

pakalpojumi un 65% sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi), 

- 18 % ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi , 

- 31% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi. 

Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji, neskatoties uz tiesiskās 

aizsardzības procesu, kopumā ir vērtējami kā stabili. Bruto rentabilitātes rādītājs pārskata 

periodā ir 7,1%. Neto peļņas rentabilitāte ir bijusi pozitīva +5,5%, EBITDA rentabilitāte 

pārskata periodā ir bijusi pozitīva 5,3%.  Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, lai gan 

iepriekšējo gadu finansiālo problēmu risināšana to neatvieglo. Lai arī likviditātes rādītāji 

pagaidām vēl nesasniedz vēlamo līmeni, tomēr dinamikā vērojama rādītāju stabilizācija ar 

katru pārskata periodu. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata periodā ir 0,34, tekošās 

likviditātes rādītājs ir 0,31, absolūtās likviditātes rādītās ir 0,23. Maksātspējas rādītāji norāda 

uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības, ir uzlabojušies sabiedrības 

efektivitātes rādītāji. Pārskata perioda naudas plūsma ir bijusi pozitīva. Sabiedrības 

nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt 

saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu 

instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.  

 
4. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras 

2017. gadā nav jaunu būtisku notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības 

darbību vai būtu atsevišķi jāskaidro.  

Sabiedrības kapacitāte gan cilvēkresursu, gan materiāltehniskā ziņā ir būtiski lielāka 

nekā valsts piešķirtais finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un 

garantētais pieprasījums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai “Senioru mājā”, tādēļ sabiedrība 

sniedz ievērojamu daudzumu (75% no neto apgrozījuma) maksas pakalpojumus. Ļoti būtiski 

sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonalitāte – veselības aprūpes un tūrisma 

pakalpojumus klienti izvēlas saņemt vasaras periodā, bet ziemas periodā, kad pieaug 

komunālo maksājumu apjoms, klientu ir mazāk. 

Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti. Veselības 

aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas MK 

noteikumi Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, kas tiek bieži 

grozīti un lai sabiedrība varētu konkurēt ar citiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzējiem, jāveic lieli ieguldījumi sabiedrības novecojušā infrastruktūrā, cilvēkresursu 

attīstībā un jaunas aparatūras iegādē. Sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtību regulē 

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi, kas pieņemti 2017. 

gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 24. §), Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. 

Tāpat arī nākotnē nelabvēlīga ekonomiskā situācija var ietekmēt pacientu un klientu 

maksātspēju un savu saistību nenokārtošanu noteiktajā termiņā. 
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5. Nākotnes izredzes un turpmākā sabiedrības attīstība 

 

2018.gada februārī veikti pēdējie maksājumi saskaņā ar TAP plānu. Līdz ar to apzinoties 

sabiedrības esošo situāciju un regulāri analizējot savas darbības rezultātus, sabiedrības valde 

saskata uzņēmuma spēju veikt un attīstīt saimniecisko darbību arī turpmāk. Līdz pat 2018. 

gada 31. martam valde sabiedrības darbību plāno atbilstoši TAP ietvaros izstrādātajam 

plānam un tā grozījumiem. Sabiedrība arī turpmāk realizēs piesardzīgu un taupīgu finanšu 

politiku, nemitīgi monitorējot izmaksas, pilnveidojot pakalpojumu attīstību un sniegšanu, 

darba organizāciju, darbinieku motivāciju un kvalifikāciju. Sabiedrības galvenā prioritāte 

ilgtermiņā ir finanšu stabilitātes un tirgus mērķu sasniegšana, lai panāktu konkurētspējīga 

uzņēmuma veidošanu, nodrošinot nepārtrauktu savas darbības pilnveidošanu un tā vērtības 

paaugstināšanu, veidojot un uzturot sabiedrības reputāciju, sociālo atbildību, biznesa ētiku, 

uzņēmuma elastību, biznesa inteliģenci, pārmaiņu un stratēģisko vadīšanu. Finanšu plāna 

mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa vismaz 0 līmenī un pozitīva pamatdarbības naudas 

plūsma. Sabiedrība 2018. gadā turpinās nepārtraukti analizēt veselības aprūpes un sociālās 

jomas tirgu, sekot līdzi tā izmaiņām (cenu svārstībām, pieprasījuma un piedāvājuma 

izmaiņām), sekot līdzi pacientu un klientu vajadzībām un vērtību maiņai, uzlabot savu 

pakalpojuma kvalitāti, ieviest jauninājumus, meklēt jaunus klientus, plānot un attīstīt jaunus 

pakalpojumus. 2018. gadā tiek plānots neto apgrozījuma pieaugums, salīdzinot ar 2017. gadu. 

2018. gadā ir plānots uzlabot un pilnveidot sabiedrības materiāli tehnisko bāzi, lai varētu 

sniegt kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus. 
 
 
2018. gada   20 . marts 

         

    
      Dace Klāmane 

 
Valdes loceklis 

 Līga Bembere 
 

Valdes loceklis 

Ludmila Annuškāne 
 

Valdes loceklis 
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Bilance 2017. gada 31. decembrī 

 

Aktīvs 
Piezīmes 
numurs 

31.12.2017 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi    

I. Nemateriālie ieguldījumi:    

1.Citi nemateriālie ieguldījumi  - - 

Nemateriālie ieguldījumi kopā       2 - - 

    

II. Pamatlīdzekļi:    

1.   Zemes gabali, ēkas un inženierbūves  1 165 575 1 263 292 

2.   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  32 141 28 447 

Pamatlīdzekļi kopā       3 1 197 716 1 291 739 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  1 197 716 

 

1 291 739 

 

Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi:    

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  7 338 7 866 

2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  1 171 725 

3. Avansa maksājumi par krājumiem  408 - 

Krājumi kopā  8 917 8 591 

II. Debitori:    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 4 22 104 22 125 

2. Radniecīgo sabiedrību parādi 4 1 059 4 118 

3. Citi debitori 5 1 904 2 041 

4. Nākamo periodu izmaksas  377 363 

Debitori kopā  25 444 28 647 

III. Nauda 6 78 611 61 376 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  112 972 98 614 

    

Aktīvu kopsumma  1 310 688 1 390 353 

 
 

Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
 
 
 
 



Rehabilitācijas centrs “Līgatne” SIA 

Reģ. nr.000327350,  

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 

2017. GADA PĀRSKATS 

 

 
 9 

 

Bilance 2017. gada 31. decembrī 
 

Pasīvs 
Piezīmes 
numurs 

31.12.2017 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

Pašu kapitāls    

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 7 1 695 885 1 695 885 

2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie 
zaudējumi  (849 786) (869 094) 

3.  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  30 009 19 308 

Pašu kapitāls kopā  876 108 846 099 

Ilgtermiņa kreditori:    

1. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 8 - 54 019 

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas 9 - 103 946 

3. Nākamo periodu ieņēmumi 10 98 752 121 068 

Ilgtermiņa kreditori kopā  98 752 279 033 

    

Īstermiņa kreditori    

1. No pircējiem saņemtie avansi  9 063 10 032 

2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  28 318 31 365 

3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām  66 550 13 091 

4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas 11 132 858 120 718 

5. Pārējie kreditori  31 819 35 885 

6. Nākamo periodu ieņēmumi 12 31 461 25 902 

7. Uzkrātās saistības 13 35 759 28 228 

Īstermiņa kreditori kopā  335 828 265 221 

Kreditori kopā  434 580 544 254 

    

Pasīvu kopsumma  1 310 688 1 390 353 

 
Pielikumi no 11. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
 
 
 
 

____________ ______________   __________________    ______________ 
 
Dace Klāmane  Līga Bembere  Ludmila Annuškāne  Inese Gerele 

Valdes loceklis  Valdes loceklis  Valdes loceklis  Grāmatvedis 

 
 
2018. gada    20 . marts 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu 
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 

 

Rādītāja nosaukums 
Piezīmes 
numurs 

2017 

EUR 

2016 

EUR 

1. Neto apgrozījums: 17 1 334 088 1 239 937 

a) no citiem pamatdarbības veidiem  1 334 088 1 239 937 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, 
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 
izmaksas 18 (1 239 088) (1 141 688) 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  95 000 98 249 

4. Pārdošanas izmaksas 19 (41 058) (35 374) 

5. Administrācijas izmaksas 20 (91 786) (91 262) 

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 21 71 238 49 839 

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 22 (2 421) (1 500) 

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: 23 (448) (644) 

a) citām personām  (488) (644) 

9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu 
ienākuma nodokļa  30 525 19 308 

10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata 
gadu 24 (516) - 

11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma 
nodokļa aprēķināšanas  30 009 19 308 

12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  30 009 19 308 

 
Pielikumi no 11. Līdz 23. Lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 
 
 
 

____________ ______________   __________________    ______________ 
 
Dace Klāmane  Līga Bembere  Ludmila Annuškāne  Inese Gerele 

Valdes loceklis  Valdes loceklis  Valdes loceklis  Grāmatvedis 

 
 
 

2018. gada    20 . marts 
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Finanšu pārskata pielikums 
 
 
 

 
I Grāmatvedības politika 
 
1. Sabiedrības sniegtā informācija 
 
Informācija par sabiedrību 
 
Rehabilitācijas centrs “Līgatne” SIA (turpmāk – “Sabiedrība”) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
un tā ir reģistrēta Komercreģistrā 2005. gada 17. maijā ar vienoto reģistrācijas numuru 
40003273506. Sabiedrības juridiskā adrese ir Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads. 
Sabiedrības valdes locekļi ir Dace Klāmane, Līga Bembere, Ludmila Annuškāne. Sabiedrības 
revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība BDO Audit SIA reģ.nr. 40103888857, jur. adrese 
Stirnu iela 6, Garkalne, Ādažu novads un atbildīgā zvērinātā revidente Gunta Darkevica. 
 
1.1 Darbinieku skaits 
 

 2017 
 

2016 
 

Vidējais darbinieku skaits 88 88 

 
1.3 Naudas vienība   

 
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).  
 
 
1.4 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka 
sabiedrība darbosies 
 
Finanšu pārskata sagatavošanas pamats 
 
Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likums”, kā arī atbilstoši MK noteikumiem Nr. 775 „Gada pārskatu  un 
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un MK noteikumiem Nr. 399 „Noteikumi 
par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta 
formu” un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.  
Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu veidiem.   
 
Pielietotie grāmatvedības principi 
 
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

b) izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā 

pārskata gadā, 
c) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot 
šādus nosacījumus: 

- pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai  
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada 
pārskata parakstīšanas dienu; 
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas, 
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

d) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa. 



Rehabilitācijas centrs “Līgatne” SIA 

Reģ. nr.000327350,  

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 

2017. GADA PĀRSKATS 

 

 
 12 

 

Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina 
saņemšanas datuma; 

e) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.   

g)  bilance aktīva un pasīva posteņi  novērtēti atsevišķi; 
h) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai 

ražošanas pašizmaksai; 
i) bilances aktīva un pasīva posteņi un ieņēmumu un izdevumu posteņi ir uzrādīti bruto vērtībā, 

izņemot gadījumus, kad ir atļauts tos uzrādīt neto vērtībā; 
j) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko 

darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 
k) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 
 
Sabiedrības darbības turpināšana 
 

Sabiedrība pārskata gadu ir beigusi ar peļņu EUR 30 009. 2017. gada 31. decembrī Sabiedrības 
īstermiņa saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par EUR 222 856. Sabiedrības vadība, kopā ar 
dalībnieku uzskata, ka RC „Līgatne” kā komercsabiedrība spēs turpmāk nodrošināt elastīgu pieeju 
pietiekamas likviditātes nodrošināšanai un nepieciešamo finansējumu sabiedrības darbības 
turpināšanai.  

 
Sabiedrība 2017.gada novembri pabeidza nodokļu maksātāju atbalsta pasākumā (NAP) 

paredzētos maksājumus. Pēc NAP noteikumu izpildes VID dzēsa aprēķinātās nokavējuma summas 
EUR 16 339.46, kas samazināja aprēķināto nodokļu slogu un deva iespēju atbrīvotos līdzekļus 
izmantot sabiedrības attīstībai. 2014.gada 12.martā Cēsu rajona tiesā iesniegts TAP pasākumu plāns, 
procesa īstenošanai un uzņēmuma darbības turpināšanai. 2015.gadā iesniegti un apstiprināti TAP 
plāna grozījumi un TAP plāna izpilde pagarināta vēl uz 2 gadiem līdz 2018.gada martam. TAP plānā, 
sekmīgi realizējot to, paredzētā parādu dzēšana un tā abiem kreditoriem kopā, Līgatnes novada 
domei un Valsts ieņēmumu dienestam vienlīdzīgās daļās, sastādītu EUR 105 314.40. Paredzēta arī 
aprēķināto nokavējuma naudu dzēšana nodokļu parādiem. 2017.gada laikā segti visi TAP plānā 
paredzētie maksājumi un tekošie maksājumi piegādātājiem un nodokļu maksājumi un nav pieļauta 
parāda summu palielināšanās. 2018.gada februārī veikti pēdējie maksājumi saskaņā ar TAP plānu. 

Atsevišķu Centra rādītāju dinamika: 

  31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 

Kopējā likviditāte (CR) 0.17 0.20 0.15 0.37 0.34 

EBITDA rentabilitāte 
-2.6% 8.1% 1.5% 7.4% 5.3% 

 
Centra likviditātes palielināšanai viens no risinājumiem varētu būt investora piesaiste, tomēr 

līdzšinējās tikšanās ar potenciāliem pārstāvjiem ir beigušās bez rezultātiem. Lai intensificētu 
investoru piesaisti 2014.gada 22.septembrī Centrs ir noslēdzis Vienošanos (Nr. DL – 2014/22) par 
investīciju piesaistei nepieciešamās informācijas apmaiņu un izplatīšanu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru, kura pagaidām nav devusi cerētos rezultātus.  

 Uzņēmumam 2018.gada martā sekmīgi pabeidzot TAP plāna izpildi pozitīvākie ieguvumi būtu: 
- bankrota iespējamības samazināšana, 
- esošo kreditoru parāda samazinājums, 
- naudas plūsmā atbrīvotos līdzekļi apmēram EUR 7 000 uzņēmuma attīstībai mēnesī, 
- tiktu samazināts aprēķinātais nodokļu slogs no pamatparāda dzēšanas EUR 52 657.20 un no 

nokavējuma naudu dzēšanas EUR 40 487.70, 
- kreditoru parādi samazinātos par EUR 52 657.20. 
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1.4.1 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: 
 
1.4.1.1 Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode) 
 
Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto 
nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemei, bibliotēku fondiem un mākslas priekšmetiem 
nolietojums netiek rēķināts. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 
 

  
Pamatlīdzekļi:  
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves: 

Ēkas  
 
5% vai 20 gadi 

Būves 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs: 

10% vai 10 gadi 

Iekārtas 20% vai 5 gadi 
Transporta līdzekļi 20% vai 5 gadi 
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 35% vai 2.85 gadi 
Citi pamatlīdzekļi 
 

No 20-50% vai 5-
2gadi 
 

Nosakot lietderīgās lietošanas laiku, tiek izvērtēti katra konkrēta pamatlīdzekļa ekspluatācijas 
apstākļi, un tāpēc vienādiem pamatlīdzekļiem var atšķirties nolietojuma norma. 
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.  
Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un 
atdevi, tiek klasificēta kā finanšu noma un atzīta attiecīgajā pamatlīdzekļu postenī. 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa 
bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un ieņēmumiem no attiecīgā 
pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, kurā tie radušies. Ar atsavinātā vai likvidētā pamatlīdzekļa izslēgšanu saistītos ieņēmumus 
un izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos norāda neto vērtībā. 
 
  

 
1.4.1.2 Nemateriālo ieguldījumu uzskaite 
 
Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot 
uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek rēķināts aktīva lietderīgās 
lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 
Nemateriālie ieguldījumi:  

Datorprogrammas 
 

20% vai 5 gadi 
 

 
 
1.4.2 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite: 
 
1.4.2.1 Krājumu uzskaite 
 
Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes (vai ražošanas) 
pašizmaksā vai zemākajā tirgus cenā, ja tā zemāka par pašizmaksu. Novecojuši, lēna apgrozījuma 
vai bojāti krājumi novērtēti atbilstoši neto pārdošanas vērtībai.  
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1.4.2.2 Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem 

Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība 
uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 

1.4.2.3 Debitoru parādu uzskaite 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos 
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos 
pārskata gados atzīta debitoru parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā 
veido uzkrājumus nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 
 
1.4.3 Uzkrājumu veidošanas noteikumi 

 
Uzkrājumi tiek veidoti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir 
paredzamas vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai 
nepieciešamās summas lielums vai šo saistību rašanās datums. 

 
1.4.3.1 Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir: 
 
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 
 
Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām 
uzskaita bilances postenī “Uzkrātās saistības”. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 
tiek noteiktas, reizinot katra darbinieka pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma 
dienu skaitu ar vidējo dienas atalgojumu pēdējo sešu mēnešu periodā. 
 
Uzkrātās saistības 
 
Uzkrāto saistību sastāvā norāda 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. 
 
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. 
 
 
1.4.4 Kreditoru uzskaite 
 
Kreditoru saistību summas norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā 
atkarībā no parāda maksāšanas vai saistību segšanas termiņa. Ilgtermiņa kreditoru sastāvā ietver tās 
saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata 
gada beigām. Īstermiņa kreditoru sastāvā ietver tās summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu 
laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā. 
 
1.4.5 Ieņēmumu atzīšanas principi 
 
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no 
kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības 
nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.  
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1.4.7 Izdevumu atzīšanas principi 
 
Visi izdevumi, kas radušies sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā, tiek atzīti to rašanās brīdī 
neatkarīgi no naudas samaksas brīža. 
 
 
1.8.8 Informācija par operatīvo nomu  
Sabiedrība ir nomnieks. 
Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, 
tiek klasificēta kā operatīvā noma.   
 
 

 
 
1.9 Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, 
bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības 
līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu 
pieņemšanu nākotnē 
 
Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam 
nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri 
būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos. 2018.gada februārī veikti pēdējie maksājumi saskaņā ar 
TAP plānu. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Iznomātājs

Nomāto lietu 

nosaukums Skaits

Vērtība 1 

vienībai EUR 

bez PVN

Nomas 

maksa 

mēnesī par 1 

vienību bez 

PVN

Nomas 

maksa 

summa bez 

PVN

Nomas 

perioda 

sākums

Nomas perioda 

beigas

SIA Hoist Technology

reģ.Nr.LV40103270050 Televizors Philips 26" 9 371.00 6.97 62.73 15.05.2012. 14.05.2017.

Televizors Philips 32" 1 389.99 7.97 7.97 15.05.2012. 14.05.2017.

Kopā 70.70

PVN 21% 14.85

Nomas maksājums mēnesi 85.55

Līgatnes novada dome

reģ.Nr 90000057333 Funkcionālā gulta 4 24.90 0.11 0.44 01.12.2015. nenoteikts laiks

Elektriskā plīts 1 177.86 0.78 0.78 01.12.2015. nenoteikts laiks

Veļas mašīna LG WD-1 1 325.84 2.71 2.71 01.12.2015. nenoteikts laiks

Ledusskapis Mastercook 1 418.32 2.70 2.70 01.12.2015. nenoteikts laiks

Kopā 6.63

PVN 21% 1.39

Nomas maksājums mēnesi 8.02
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III Skaidrojums par bilances posteņiem. AKTĪVS 
 

2. Nemateriālie ieguldījumi 

 

 
3. Pamatlīdzekļi 

 

 
Saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti sekojoši pilnībā nolietoti pamatlīdzekļi, to iegādes vērtība 
EUR 356 986, t.sk. 
Būves 4  ar iegādes vērtību EUR 16 094 
Medicīnas aprīkojums 117 ar iegādes vērtību EUR 15 1593 
Datori un biroja aprīkojums 46 ar iegādes vērtību EUR 16 772 
Ēdināšanas kompleksa aprīkojums 47 ar iegādes vērtību EUR 2 0812 
Transporta līdzekļi 6 ar iegādes vērtību EUR 1 7940 

 Citi nemateriālie 
ieguldījumi 

 

Kopā 
 

 EUR EUR 

Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:   

pārskata gada sākumā 8 274 8 274 

pārskata gada beigās 8 274 8 274 

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:   

pārskata gada sākumā 8 274 8 274 

pārskata gada beigās 8 274 8 274 

Bilances vērtība:   

pārskata gada sākumā 0 0 

pārskata gada beigās 0 0 

 Zemes gabali, 
ēkas un 

inženierbūves 

Pārējie 
pamatlīdzekļi un 

inventārs 

Kopā 

 EUR EUR EUR 

Iegādes izmaksas vai ražošanas 
pašizmaksa:    

pārskata gada sākumā 1 825 350 382 429 2 207 779 

pārskata gada beigās 1 825 350 385 962 2 211 312 

Vērtības palielinājumi, ieskaitot 
uzlabojumus - 11 564 11 564 

Atsavināšana vai likvidācija 
pārskata gadā - (8 031) (8 031) 

Uzkrātās vērtības 
samazinājuma korekcijas:    

pārskata gada sākumā 562 058 353 982 916 040 

pārskata gada beigās 659 775 353 821 1 013 596 

Pārskata gadā aprēķinātās 
vērtības samazinājuma 
korekcijas (nolietojums) 97 717 7 091 104 808 

Uzkrāto vērtības samazinājuma 
korekciju kopsummas izmaiņas 
saistībā ar objekta atsavināšanu, 
likvidāciju vai pārvietošanu uz 
citu posteni - (7 252) (7 252) 

Bilances vērtība:    

pārskata gada sākumā 1 263 292 28 447 1 291 739 

pārskata gada beigās 1 165 575 32 141 1 197 716 
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Sadzīves elektrotehnika 42 ar iegādes vērtību EUR 10 087 
Mēbeles 185 ar iegādes vērtību EUR 46 872 
Dekoratīvie un mākslas priekšmeti 10 ar iegādes vērtību EUR 1 961 
Pārējie pamatlīdzekļi 36 ar iegādes vērtību EUR 74 855 
 

4. Pircēju, pasūtītāju un radniecīgo sabiedrību parādi 

 
 31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 22 104 23 380 

Radniecīgo sabiedrību parādi 1 059 4 118 

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem - (1 255) 

Kopā 23 163 26 243 

 

 
5. Citi debitori 

 
 31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Norēķini ar darbiniekiem 150 150 

Nodokļu pārmaksas 1 135 1 264 

Pārējie debitori 619 627 

Kopā 1 904 2 041 

 
6. Nauda 

 
 31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Naudas līdzekļi bankā 76 502 59 293 

Naudas līdzekļi kasē 2 109 2 083 

Kopā 78 611 61 376 

 
 

IV Skaidrojums par bilances posteņiem. PASĪVS 
 

7. Pamatkapitāls 

 
Sabiedrības pamatkapitālu pārskata gada beigās 1 695 885 EUR apmērā veido 1 695 885 daļas ar 

nominālvērtību 1  EUR Kapitāla daļu turētājs ir Līgatnes novada dome.  
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Ilgtermiņa kreditori 
 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saņemtie avansi, pārējie kreditori un neizmaksātās 
dividendes (ilgtermiņa kreditori) 
 

8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 

 
 

Atmaksas 
termiņš 

31.12.2017 31.12.2016 

EUR EUR 

Parāds par saņemtām 
precēm/pakalpojumiem:    

2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa 2018.februāris - 54 019 

Kopā ilgtermiņa parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem  - 54 019 

 
Parāds saskaņā ar TAP plānu, kas beidzas 2018.gada februārī. 
 
 
 

9. Pārējie kreditori- nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

 
 

Atmaksas termiņš 
31.12.2017 31.12.2016 

EUR EUR 

Parāds pārējiem kreditoriem:    

2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa 2018.februāris - 103 946 

Kopā ilgtermiņa parādi pārējiem 
kreditoriem  - 103 946 

 
Parāds saskaņā ar TAP plānu, kas beidzas 2018.gada februārī. 
 
 

10. Nākamo periodu ieņēmumi 

 
 

Termiņš 
31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Saņemtais finanšu atbalsts:    

2-5 gadu laikā izmantojamā daļa EPAF 
projekts  87 206 116 274 

Saņemtie ziedojumi, dāvinājumi  11 546 4 794 

Kopā ilgtermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi  98 752 121 068 
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Īstermiņa kreditori 
 

11. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (t.sk. arī ilgtermiņa daļa) 
 

Nodokļa veids 
Izmaiņas, 

EUR 
31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Pievienotās vērtības nodoklis 28 (14 735) (14 707) 

Sociālās nodrošināšanas iemaksas (84 790) (62 915) (147 705) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (7 481) (54 657) (62 138) 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 1 (32) (31) 

Dabas resursu nodoklis (5) (3) (8) 

Transporta līdzekļa ekspluatācijas 
nodoklis 75 - (75) 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 516 (516) 0 

Kopā (91 806) (132 858) (224 664) 

Tai skaitā:  31.12.2016 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

Nodokļu parāds (91 806) (132 858) (224 664) 

t.sk.ilgtermiņa daļa (103 946) - (103 946) 

       Īstermiņa daļa 12 140 (132 858) (120 718) 

 
Nodokļu pārmaksas iekļautas postenī "Citi debitori" 
 

12. Nākamo periodu ieņēmumi 
 

 31.12.2017 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

Saņemtā finanšu atbalsta daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā gada laikā ERAF projekts 29 069 25 390 

Saņemtie ziedojumi, dāvinājumi 2 392 512 

Kopā  31 461 25 902 

 
 
 

13. Uzkrātās saistības 
 

 31.12.2017 
EUR 

31.12.2016 
EUR 

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem 33 747   26 327 

Atlīdzība revidentiem 1 815 1 815 

Pārējie 197 86 

Kopā  35 759   28228 
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V Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
 

14. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu 
palīdzību 

 

Finanšu palīdzības 
sniedzējs 

Līguma 
datums 

Summa 
ERAF 

finansējums 

Saņemšanas 
mērķis 

Nosacī-
jumi 

Pārskata gadā 
atmaksājamā 

summa, ja 
nav izpildīts 

kāds no 
nosacījumiem 

Veselības ekonomikas 
centrs finansējums 
ERAF projektam 
Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IP
IA/VEC/02523.09. 

23.09.10. 
 

196 528 LVL Ambulatorās 
veselības 
aprūpes 
infrastruktūr
as 
uzlabošana 
SIA 
Rehabilitācij
as centrs 
“Līgatne”. 
 

Projekta 
īstenošan
a 
2011.gada 
31.decem
bris 

Uzraudzības 
periods 

beidzies 
2016.gada 

31.decembrī 

Veselības ekonomikas 
centrs finansējums 
ERAF projektam 
Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IP
IA/VEC/02523.09. 
grozījumi Nr.2 

17.03.11. 1 892 LVL    

ERAF projekta kopējā 
summa 

 198 420 LVL    

ERAF projekta kopējā 
summa pārrēķins EUR 

 282 326 EUR    

 
 
 

15. Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot 
sabiedrības saimnieciskās darbību 

 

 2017 
EUR 

2016  
EUR 

Ziedojumi (nauda) 1 100 389 

Dāvinājumi ( dažāds inventārs) 8 457 3 843 

Kopā 9 557 4 232 

 
 

16. Personāla izmaksas 

 
Izmaksu veids 2017 

EUR 
2016 
EUR 

Atlīdzība par darbu 633 469 586 395 

Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 147 431 136 496 

Pārējās izmaksas 2 550 1 522 

Kopā  783 450 724 413 
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17. Neto apgrozījums pa darbības veidiem  
 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Darbības veidi:   

Veselības aprūpes pakalpojumi 840 210 814 637 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas pakalpojumi 

243 347 184 665 

Tūrisma pakalpojumi 122 838 120 587 

Ēdināšanas pakalpojumi 97 647 88 284 

Telpu īres un viesnīcu pakalpojumi 17 954 21 802 

Pārējie pakalpojumi 12 092 9 962 

Kopā 1 334 088 1 239 937 

 
18. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu 

iegādes izmaksas 
 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Materiālās izmaksas bez transp. 424 462 371 777 

Transporta izmaksas 4 390 4 293 

Personāla izmaksas:   

darba algas 569 946 523 444 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  131 768 121 695 

Pamatlīdzekļu nolietojums un apgrozāmo līdzekļu vērtības 
norakstīšana 

108 150 120 121 

Citas ražošanas izmaksas ( t.sk.uzņēmējdarbības riska 
nodeva) 

372 358 
 

Kopā 1 239 088 1 141 688 

 
19. Pārdošanas izmaksas 

 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Personāla izmaksas:   

darba algas 8 956 7 812 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 202 1 850 

Pamatlīdzekļu nolietojums 96 194 

Reklāmas izmaksas 10 164 10 595 

Pārējie mārketinga izdevumi 19 016  14 395 

Telpu noformēšanai un teritorijas labiekārtošanai 620 524 

Pārējās izmaksas 4 4 

Kopā 41 058 35 374 
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20. Administrācijas izmaksas 
 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Personāla izmaksas:   

darba algas 54 567 55 139 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 461 12 951 

Biroja uzturēšanas izmaksas 3 283 2 955 

Sakaru izmaksas 2 952 3 266 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas 10 037 10 037 

Pamatlīdzekļu nolietojums 404 348 

Naudas apgrozības izmaksas 4 775 4 897 

Pārējie izdevumi  2 182 1 653 

Nekustamā īpašuma nodoklis 125 16 

Kopā 91 786 91 262 

 
21. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 
 2017 

EUR 
2016 
EUR 

Ieņēmumi no saņemtā ilgtermiņa aizņēmuma amortizācijas 25 731 25 390 

Ieņēmumi no finansējuma darba algu paaugstināšanai 26 366 22 988 

Ieņēmumi no nokavējuma naudas dzēšanas 16 339 - 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 802 1 461 

Kopā 71 238 49 839 

 
22. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Maksājumi TAP laikā VID par tiesību ierobežojumu 1 423 1 423 

Nenoamortizēto pamatlīdzekļu izdotā vērtība - 33 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 998 44 

Kopā 2 421 1 500 

 
 

23. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Pārējās izmaksas nodokļu pamatparāda un kavējuma naudas 448 644 

Kopā 448 644 
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24. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli" prasības, un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.  
 

 2017 
EUR 

2016 
EUR 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 516 - 

Kopā 516 - 
 
 

Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra stājās spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa 
likums, kas paredz, ka turpmāk nodokļa likme būs 20% līdzšinējās 15% likmes vietā, taksācijas 
periods būs mēnesis, nevis gads un ar nodokli apliekamā bāze ietvers sadalīto un nosacīti sadalīto 
peļņu. 
 
 
 

____________ ______________   __________________    ______________ 
 
Dace Klāmane  Līga Bembere  Ludmila Annuškāne  Inese Gerele 

Valdes loceklis  Valdes loceklis  Valdes loceklis  Grāmatvedis 

 
 
2018. gada    20 . marts 
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Neatkarīga revidenta ziņojums 


