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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gada 1.pusgadu 

 

 2019. g. 

1.pusg. 

EUR 

2018. g. 

1.pusg. 

                           EUR  

Neto apgrozījums 777 841 672 586 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (726 523) (656 301) 

Bruto peļņa  51 318 16 285 

Pārdošanas izmaksas (13 968) (21 996) 

Administrācijas izmaksas (56 038) (54 290) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 898 161 414 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (109) (1 006) 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas - - 

Zaudējumi pirms nodokļiem (12 899) 100 407 

Pārējie nodokļi (98) (27) 

Pārskata gada zaudējumi (12 997) 100 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance 2019. gada 31. jūnijā 

Aktīvs 31.06.2019. 

EUR 

31.06.2018. 

EUR 



Ilgtermiņa ieguldījumi   

   Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 972 - 

Pamatlīdzekļi   

Zemes gabali, ēkas un būves 1 019 000 1 116 716 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 41 741 35 427 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtās 

celtniecības objekta izmaksas 

51 700 

 
- 

Pamatlīdzekļi kopā 1 112 441 1 152 143 

       Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 1 114 413 1 152 143 

   

Apgrozāmie līdzekļi   

Krājumi   

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12 767 7 936 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 1 960 1 749 

Avansa maksājumi par precēm -  

     Krājumi kopā 14 727 9 685 

   

Debitori   

Pircēju un pasūtītāju parādi 86 459 37 417 

Citi debitori 369 513 

Nākamo periodu izmaksas 289 570 

     Debitori kopā 87 117 38 500 

   

Nauda  56 765 34 225 

    Apgrozāmie līdzekļi kopā 158 610 82 410 

   

 Aktīvu kopsumma 1 273 023 1 234 553 

   

Pasīvs 31.06.2019. 

                            EUR 

31.06.2018. 

EUR 

Pašu kapitāls   

Pamatkapitāls 1 695 885 1 695 885 

     Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi  (717 095) (819 777) 

     Pārskata perioda rezultāts (12 997) 100 380 

Pašu kapitāls kopā 965 793 976 488 

Uzkrājumi   

Citi uzkrājumi - - 

Uzkrājumi kopā - - 

Kreditori   

Ilgtermiņa kreditori   

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 

maksājumi 

 
 

Nākamo periodu ieņēmumi 138 583 98 752 

Ilgtermiņa kreditori kopā 138 583 98 752 

Īstermiņa kreditori   

No pircējiem saņemtie avansi 12 449 13 880 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 30 226 29 905 

Uzkrātās saistības 38 440 33 888 

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 

maksājumi 

37 634 
26 215 

Pārējie kreditori 42 744 39 180 

Nākamo periodu ieņēmumi 7 154 16 245 



Īstermiņa kreditori kopā 168 647 159 313 

   

Kreditori kopā 307 230 258 065 

 
  

Pasīvu kopsumma 1 273 023 1 234 553 

 

 

 

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gada 1.pusgadu 
 

 01.01.2019.- 

31.06.2019 

01.01.2018.- 

31.06.2018. 

EUR EUR 

   

1.Pamatdarbības naudas plūsma 
  

 

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 
 

757 472 

 

697 804 

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem 

 

 

(788 752) 

 

 

(721 387) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 
 

(31 280) 

 

(23 583) 

Tiesiskās aizsardzības procesa maksājumu saistību izpilde  0 (12 547) 

 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 

 

(31 280) 

 

(36 130) 

 
  

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

Pamatlīdzekļu pārdošana - - 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (42 368) (8 257) 

    

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (42 368) (8 257) 

3. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

Saņemtie aizņēmumi - - 

Iemaksa pamatkapitālā - - 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma - - 

 

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai 

samazinājums 

 

(73 649) 

 

(44 387) 

 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 130 414 78 611 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 
 

56 765 

 

34 225 

 

Starpperiodu (2019. gada 1. pusgads)  

vadības ziņojums 

1. Informācija par sabiedrību un tās darbību  



 

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, tajā skaitā, 

medicīniskās 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. 

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

tūkstoši astoņi simts astoņdesmit pieci eiro).  

100% sabiedrības kapitāla daļu turētājs kopš 2009. gada ir Līgatnes novada dome. 

 

2. Darbības finansiālie rezultāti 

Pārskata periodā no 01.01.2019. līdz 31.06.2019. Sabiedrības neto apgrozījums 

sasniedzis EUR 777 842 un tas ir par 16% lielāks nekā 2018. gada 1.pusgadā. Pārdotās 

produkcijas ražošanas izmaksas sastādījušas EUR 726 523 un ir bijušas par 11% lielākas 

nekā 2018. gada attiecīgā pārskata periodā. Sabiedrība 2019. gada 1.pusgadu ir noslēgusi 

ar zaudējumiem EUR 12 997 apmērā. Sabiedrības ieņēmumu struktūra 2019. gada 

1.pusgadā ir bijusi sekojoša:  

- 54 % veselības aprūpes pakalpojumi (no tiem 48% valsts finansētie veselības 

aprūpes pakalpojumi un 52% sniegtie maksas veselības aprūpes pakalpojumi), 

- 19 % ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi, 

- 27% pārējie saimnieciskās darbības pakalpojumi. 

Sabiedrības kopējie aktīvi 2019. gada 1.pusgada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, 

samazinājās par EUR 23 025 jeb aptuveni 1,8 %, kas galvenokārt saistīts ar naudas 

līdzekļu samazinājumu. 2019. gada 1.pusgadā par EUR 10 028 jeb aptuveni 3,2% 

samazinājās Sabiedrības saistības, pārskata perioda beigās sasniedzot EUR 307 230, 

savukārt pašu kapitāls samazinājās par 1,3% un 2019. gada 31. jūnijā veidoja EUR 965 

793. 

3. Finanšu rādītāju analīze 



Sabiedrības saimnieciski finansiālās stabilitātes rādītāji pakāpeniski uzlabojas un kopumā 

ir vērtējami kā stabili. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku. Lai arī likviditātes 

rādītāji pagaidām vēl nesasniedz vēlamo līmeni, tomēr dinamikā vērojama rādītāju 

stabilizācija ar katru pārskata periodu. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata periodā ir 

0,94, tekošās likviditātes rādītājs ir 0,85, absolūtās likviditātes rādītās ir 0,34. Bruto 

rentabilitātes rādītājs pārskata periodā ir 6,6%, EBITDA rentabilitāte 4,7%, neto peļņas 

rentabilitāte -1,7%. Maksātspējas rādītāji norāda uz sabiedrības spēju segt īstermiņa un 

ilgtermiņa saistības. Nepietiekami efektīvi sabiedrības neto apgrozījuma veidošanā tiek 

izmantoti sabiedrības aktīvi. Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kuras 

galvenais uzdevums ir nodrošināt saimnieciskās darbības finansējumu. Pamatdarbības 

neto naudas plūsma pārskata periodā ir bijusi negatīva. 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 saskārusies un, kuri ir ietekmējuši tās finansiālo stāvokli un 

darbības rezultātus pārskata periodā 

Ļoti būtiski sabiedrības darbības rezultātus ietekmē sezonalitāte – gan veselības aprūpes, 

gan tūrisma pakalpojumus klienti izvēlas saņemt vasaras periodā, tādēļ tradicionāli ik 

gadu 1.ceturksnis tiek noslēgts ar zaudējumiem. Ziemas periodā klientu ir mazāk, bet 

būtiski augstākas ir izmaksas par komunāliem pakalpojumiem.  

Sabiedrības kapacitāte gan cilvēkresursu, gan materiāltehniskā ziņā ir daudz lielāka nekā 

valsts piešķirtais finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tādēļ 

Sabiedrība sniedz ievērojamu daudzumu (74% no neto apgrozījuma) maksas 

pakalpojumus.  

 

5. Svarīgākie faktori, kas nosaka darbības rezultātus, t.sk., pārmaiņas 

sabiedrības darbības vidē, sabiedrības reakcija uz šīm pārmaiņām 

Sabiedrības darba organizēšanu regulē vairāki specifiski normatīvie akti. Sociālo 

pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas organizēšanas kārtību regulē “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un MK noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem”. Veselības aprūpes darba organizēšanu un finansēšanas kārtību 

nosaka MK noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un 

samaksas 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.  

2019. gada 29. martā Nacionālais veselības dienests (NVD) ar savu lēmumu „Par 

medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātiem” nolēma 

Sabiedrību atzīt par neatbilstošu līguma slēgšanai par valsts apmaksātu rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu dienas stacionārā. Sabiedrība pārsūdzēja šo lēmumu Veselības 

ministrijā. 2019. gada 15. maijā Nacionālais veselības dienests pieņēma lēmumu par 

ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju 

atlases, kura tika izsludināta 2018. gada oktobrī, rezultātu anulēšanu. Lai ārstniecības 

iestādes varētu plānot savu darbu un lai medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apjoma 



pārdale notiktu prognozējami un pakāpeniski, NVD atkāroti organizētās atlases rezultāti 

tiks attiecināti un stāsies spēkā ar 2021.gadu, līdz tam iestādes turpina strādāt esošajā 

kārtībā. Ņemot vērā, ka līdz starpperiodu pārskata sastādīšanas brīdim joprojām no NVD 

puses nav nekādas rakstiskas informācijas par prognozējamo valsts pasūtījuma apjomu 

laika periodam no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim, Sabiedrība nevar 

plānot pacientiem nepieciešamo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošinājumu šim periodam, kā arī tas var ietekmēt gada kopējo ieņēmumu apjomu un 

Sabiedrības finanšu situāciju un rādītājus. 

    6.  Informācija par jebkuriem svarīgiem notikumiem pārskata periodā 

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi citi svarīgi 

notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt starpperiodu finanšu pārskata novērtējumu. 

    7. Informācija par turpmāko sabiedrības attīstību 

Regulāri analizējot savas darbības rezultātus, Sabiedrība 2019. gadā turpinās strādāt 

kā veselības aprūpes ambulatoro pakalpojumu sniedzēja ar dienas stacionāru un maksas 

diennakts stacionāru, tāpat tiks nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu sniegšana un attīstīšana. 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 vadību. Finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa vismaz 0 līmenī 

un pozitīva pamatdarbības naudas plūsma. Sabiedrība 2019. gadā turpinās nepārtraukti 

analizēt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas 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. 2019. gadā ir plānots 

uzsākt uzlabot un pilnveidot sabiedrības materiāli tehnisko bāzi, lai varētu sniegt 

kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus, vienlaikus Sabiedrība turpinās realizēt 

piesardzīgu un taupīgu finanšu politiku, nemitīgi monitorējot izmaksas, pilnveidojot un 

paplašinot pakalpojumu attīstību un sniegšanu, darba organizāciju, darbinieku motivāciju 

un kvalifikāciju. 

Sabiedrībai turpmākai attīstībai ir būtisks jautājums par infrastruktūras atjaunošanu un 

energoefektivitātes paaugstināšanu. Risinot situāciju, šī gada pirmajā pusgadā tika 

sagatavots ēkas siltināšanas tehniskais projekts un Veselības tūrisma klāstera pārstāvji, 

kurā arī Sabiedrība ir aktīvs biedrs, ir uzsākuši sarunas ar Ekonomikas ministriju un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par ES fondu investīciju iespējām vairāku 

Latvijas rehabilitācijas centru infrastruktūru atjaunošanai. Iepriekšminētām ministrijām 

tika iesniegti dati par Sabiedrības būtiskākajiem darbības rādītājiem un nepieciešamajiem 

investīciju apjomiem. 

  

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valde: 

Valdes locekle                                /paraksts/                                       Dace Klāmane 

 



  

 

 

 

 

Paziņojums par vadības atbildību 

 

 

Mēs, SIA “Rehabilitācijas centra “Līgatne”” valde, paziņojam, ka, pamatojoties uz 

kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu (2019. gada 1.pusgads) 

finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz 

patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo 

stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa 

informācija.  

 

 

 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valde: 

 

Valdes locekle                                /paraksts/                                       Dace Klāmane 

 

 

 

 


