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BILANCE

"AKTĪVS bans 81422019. B1122018.

EUR, EUR,

T.gtermiņa ieguldījumi
|, Pamatlīdzekļi

1. Nekustamie īpašumi
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 328770 387 236,

2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 346610) 195514,
3. Pārējie pamattīdzeki un inventērs. 27%2 42475
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmeksas. 9 0

: = Pamitlīdzekļi kopā, Oz6B2 878228es 4 „gtermiga ieguldījumikopā moesst sīT. Apgrozāmie līdzekļi
1 Krājumi

1. zejielas, pamatmaterāi un palīgmateriāli 2 129792 113718
3. Avansa maksājumi. 0 389.

: š
š Z

;
Krājumi Kopā C7 KTI

T Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3 8862 11008
2 Citi debitori 4. Bart 7868.
3. Nākamoperiodu izmaksas 5. 122086 141436
4. Uzkrātie ieņēmumi 166113 171100,
Ņ BU Debitori Kopā sa KSI

TV. Nauda 6. 217 420 181736as1SS5A86 1202432

Galvenaisgrāmatvedis — L/((YC. Laura Metla
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BILANCE

PASĪVS
li 31122019. 3112208.

Piezīme
EUR, EUR

U Pašu kapitāls
1. Akciju vaidaļu kapitāls (pamatkapitāls) 7. 878613 878618.
2. Iepriekšējo gadu nesadaītā peļņa vai nesegtie zaudējumi -365 061 484 185
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 79750. 119124

Z Š

Pašu kapitāls kopā ARBRoZ ——— staa8z
T. Kreditori

L lgtermiņa kreditori
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 8. 0 53346
2. Nākamo periodu ieņēmumi 9. 563 812 381 294

z C līstērmīga kredītori kopā, am 384 640.

Īstermiņa kreditori
1. Aūzņēmumi no kredītiestādēm
2. No pircējiem saņemtie avansi
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
4, Nodokļiun valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5.

6.

7.

Pārējie kredtorī

Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības

;,
ftuiskusValdes priekšsēdētāja, LLCLS Kieinerga0

Gavenaisgrāmavetis _/1L4 (0) Laura Meta
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas).

Piezīme 2019.gads 2018.gads
EUR EUR

T is apgrozījums 75 TTB6TT ——TBA88S
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto

pakalpojumu iegādes izmaksas 17. 1868613. -1 697 352BEpeņa vē zaudējumi i Team 38537.
4. Administrācijas izmaksas 78 109387 110226
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 19. 170131 194942
5. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: 20. +08 -2129
7. Peļņavē zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļu BIA 148. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 0 0
55 Peļņa vāl zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas, T 91410. Ārkārtas dividendes 0 0
11. Pārskata gada peļņā Vē audējum BAA
vaspikas. LLC putna

C

Galvenais grāmatvedis _/i(40) Laura Metla
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

40003187473, Rīga, 23.05.2002.

Slimnīcas ela 3, Saldus, Sakdus nou.

nelija Kleinberga valdes priekšsēdētāja

Laura Mela

86.10 simnīcu darbība

01.01.2019. 31.12.2019.

SIA"REKO" ieence Nr.47. Zvērināta
revidente Gunta Siliņa, serlikāta Nr.

[1]
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Sabiedrības finanšu pārskats sagētavots saskaņāar Latijas Repubīkas kumu "Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēt
gada pārskatu likumu. Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsoiidēto gada
pārskatu likumā piemērošanas noteikumi

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskates un
novērtēšanas metodes nav maiīta.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir asicēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos 2016.gada 1.anvārī
zaudēja spēku Gada pārskata īkumsun stājās spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu līkums ir manī peļņas vai
zaudējumu aprēķina klasitkāijas nosaukums, aizstājot nosaukumu 'pēc apgrozījuma izmaksu metodes" ar *aslcēls pēc
izdevumu funkcijas”. Posteņu saturs un būtība no nosaukuma nomaiņas nemeinās.

Pielietotie
grāmatvedības

principi
"Gata pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmetvedības prncļpiem:
a) pieņemts ka sabiedrība darbosies arīturpmāk;
b)izmentotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
<) posteņu novērtēšana veiktaar pienācīgu piesardzību

+ pārskatā ieļauta tikai līdzbilances datumam iegūtā peļpa
+ ņemtas vērā visās paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vi iepriekšējos gados, arī tad ja tie

kļuvuši zināmi laka posmā starp blances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu:
+ aprēķinātas unņemtas vērā visasvērību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no ā, vai pārskata gads tiek

noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem:
<) emt vērā ar pārskata gadu saistīe 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
1) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēgumabilanci
9) norādīti ii posteņu, kuri būiki ietekmē gada pārskata ietoāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi

tiek apvienoti n to detalzējums sniegts pielikumā;
h) saimnieciskie darījumi gadapārstetā atspoguļot, ņemot vē to ekonomisko saturu unbūtību, nevis tika urdisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver lika periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2019.

Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu. vadībai nākas pamatos uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, ka ietekmē atsevišķos pārskatos
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notkumi
var ietekmēt pieņēmumus. pamalojotes Uz kuriem veiktas atiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
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Posteņu

pārklasifikācija
Pārskata periodā, lai uzlabotu sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, tai skatā, ievērojot Gadi pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu līkuma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu prasības, v veiktas izmaiņas posteņu
klasifikācijā saīdzinājumā ar iepriekšējo pārsteta periodu. Gacījumā ja seīdzināmās summas praktiski nav iespējams pārklasficēt,
tad posteņu pārkasifkācija netiek veikta

Iespējamās

saistības

unaktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas, Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, jā iespējamība, ka īdzeki ik izdoti
kļūst pietiekami pamatota Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netik atzīt, bettik atspoguļoi tikai tad, kad iespējamība, ka ar
darījumu saistie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, r pietiekami pamatota.

Naudasvienībaunārvalstu

valūtaspārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta r Latijas Republikas naudas vienība euro. Vis darījumi ārvalstu
valūtās ir pārvērtēti euro pēc atiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret curo. kas spēkā saimnieciskā
darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izekti ārvalstu valūtā, tiek pārēķināti uro saskaņā ar izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kas i spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās
Valūtu kursa starpības, kas rodas 10 norēķiniem valūtās vai atspoguļojot aktu un saistību posteņus, ietojt vaūtas kursus, kuri

atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaite izmantotajiem valūtas kursiem tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
lgterniņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas. maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc.

atiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksējamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamalīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Par pamatīdzekļiem tikatz iegādētie aktīvi, ja to vērība pārsniedz 285 euro. Iegādētie aktīvi zem 285 euro tiek uzskatīti kā

mazvērtīgais inventārs
Pamatīdzekļu iegādes vērību veido iegādes dena, ievedmuta un neatskaitāmie iegādes nadoki citas uz iegādi tieši atiecināmās
izmaksas, li nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbistoši tā paredzētajai lietošanai
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļtas kā "Koncesijas, peteni, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības”.

Nemateriālie ieguldjumi un pamatlīdzekļi uzrādīt iegādes vērībā, atskaitot uzkrāto nolitojumu. Nolitojumu pamatīdzekļiem un

nematerišiem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodesatiecīgo nemeteriālo ieguljumu un pamatīdzekļu liekderīgās

izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguījumu un pamelīdzekļa vērtību līdztā aplēstaai atlikušajā vērtībai

lietderīgās izmantošanasperioda beigās, izmantojotšādas vadības noteiktās ikmes:

Permetīdzekļi

Ēkas un inženierbūves 5 %

Medicīnas iekārtas a %

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 5%
Automašīnas, a %

Pārējie pamatīdzekļiun inventārs a %
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"Nolitojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemāterlo ieguktījmu vai pamatīdzekl
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai kuras izmēksas.
ir būtiskas atieībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas
pamatīdzekļa daļas, tas atsevišķi noieto arī atikušās šīpaša pamatīzekļa dzļas. Atikumu veido tās pamatlīdzekļa deļas, kas.
atsevišķi nav suerīas. Atikušo daļu noletojumu aprēķina, izmantojot luvināšanas metodes, li patiesi atspoguļotu to lietderīgās
lietošanas liku.
Ja kādi notikumi vai apstēkļu maiņa liecina, ka pamatīdzeiļu bilances vērība varētu būt neatgūstama, atiecīgo pamatīdzekļu
vērība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērības neatgūstanības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģererējošā vienība tiek noraksts līdz tā atgūstamajai summai
Pamatīdzekļa atgūstamā summar elākā noneto pārdošanas vērības un lietošanas vērtības.

Ieņēmumi vai zaudējumi no pematīdzeku pārdošanasik atspoguļo attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Remonta un aļjaunošanas datbu izmaksās, kas paaugstina pamatīdzekļu izmantošanas laku vai vērību, iek kapitaizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos,

Nepabeigtās celniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pametīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās atiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā. Attiecīgā pamatīdzekja sākotnējā vērtība netiek palielināta par pamatīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu.
procentiem periodos, kad netik vekti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attstības darbi

Krājumi
Pirklie krājumi uzrādīti iegādes cenās. To uzskaite tiek veikta pēc vidējās svērtās izmaksu metodes. Krājumu atlikumi pārbaudīti
gada inventerizācijā.

DebitoruparādiDebitoru parādi iek uzskaiti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atikumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek eplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek noreksī ja to
atgūšana i uzsketāma par neiespējamu
Pazīmes, kas liecina par debtoru parāda nedrošumu ir:
: kavēta parāda apmaksa, pēc valākkārtējem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā ai debitors apšauba Sabiedrības
tiesības piedzīt šo parādu;
parādnieka siktas finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti ai cii apstākļi, kas lecīna par parādnieka nespēju apmaksāt

pinu parāda summu (zināms, ka pret debtoru ierosināts tiesas process par lā atzīšanu par bankrotējušu) utml

Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.

Sabiedrība postenī”"Cit ebitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt tos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu
debta atikumus.
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Nākamo periodu izdevumiun ieņēmumi
Maksājumi, kas izdar pirms bilances datuma, bet atiecas uz nākamajem gadiem, iek uzrācītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz
ieņēmumi.

Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

kkamo gadu vai tālākiem gadiem, tekparācīti kā nākamo periodu

Kreditoru parādi
Kredtoru parādu atikumus bilancē norāda atbistoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros.
un saskaņo (salīdzina) ar atliecīgajem kreditoriem, veicot savstarpējo atikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos.
kreditoru parādu atlikumusbilancē norāda alstoši sabiedrības grāmatvedības detiem.
Aizdevumiunaizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajāi
vērtībai pieskatotar aizdevuma izsniegšanu saistāsvai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti skadti zināmās norēķinu summasar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vi pakalpojumusniegšanu pārskata gadā, atiecībā uz kuiem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā taisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.Uzkrātāssaistības
Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājem 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 atecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins)

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvļiējumu izmēksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atuinējuma dienu skatu

No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgtolīgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai
pakalpojuma saņemšanas.
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mu atzīšana
ieņēmumi iek atzīt atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrība gūt ekonomisko labumu untk lielā apmērā, kādā to iespējams.
pamatoti notek, atskatot pievienotās vērības nodokli unar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus. iek ņemti vērā aršādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi nopreču pārdošanas iek atzītita jai ievērot vii šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus Īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskusun atlīdzības:
2) Sabiedrība nepaturturpmēkās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm:
3) Irticams, ka Sabiedrība saņemsar darījumu saisīos saimnieciskos labumus,
4) Varticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu
Sabiedrība atspoguļo prečupārdošanu, ņemot vērā darjuma ekonomisko būlību, nevis tkai uriisko omu.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem tek tzī periodā kad pakalpojumi sniegi
Ieņēmumi no pakalpojumiem un atiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpldes pakāpē bilances datumā ir atiecīgais
darījums.
Ja ar pekalpojumu saistītā dērījuma iznākums nevar tikt pamtoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tkai tk lielā apmērā, kādā
atgūslamas atzītās izmaksas,
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumir ieņēmumi, kas nav iekļaut neto apgrozījumā. ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai
tiešā veidā no tās izietošas. Pārējie ieņēmumi tik atzīti šādi
ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām - saņemšanas brīdī

; ieņēmumi no pamallīdzekļu pārdošanas - neto vērtībā, plņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezuitātā gūtajem ieņēmumiem. un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā le radušies;
ieņēmumi no valūtāskursa svārstībām - neto vērībā, peļņa vai zaudējumi no valūtaskursa svārstībām. iek aprēķināt kā starpība
starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiemno valūtas kursa svārstībām,un iekļauti tā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies
= procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atikumiem — saņemšanas brīdī
- ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu;
- pārējie ieņēmumi -to rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņērnumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
par pārskata gadu tiek atzīts pļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināt, ievērojot
likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodeklī" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot ikumā noteikto 15%

Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tik atspogujoi tādi notikumipēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu formāciju par sabiedrības finansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (korģējošie notikumi. Ja notkumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoš, ti tiek
atspoguļoti īnanšu pārskata pielikumā tikai tad, jatiir būts.
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SIA "Saldus mec nas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2019.gada finanšu pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Vērtīvas palelnājumi, eskatouzletojumus
Alsavināšana vai lvidācij pārskata gadā
Pārvietotsuz iu bilances posteni

Iegādes vērtība uz 31.12.2019.

Uzkrātais nolletojums uz 31.12.2018.
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības.
samēzinājuma korekcijas.
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju
kopsummas izmaiņas saistībā ar ojekta

atsavināšanu. iīdāciju vai pānvietošanu UZ

citu posteni
Uzkrātais noletojums uz 31.12.2019.

Bilances vērtība uz 31.12.2018.

Bilances vērtība uz 31.12.2019.

Nekustamie
"pašum

1829853
0

0

0

1528853

1432617

as 466

1201 083.

387236

328770

Medicīnas

iekārtas

640786

286377.

-21 828.

0

809335.

505272

281

-21 828.

82725.
185514

ET

Pārējie
pamatīdzekļi un

irverārs

360087

S194

11012

0

354269.

317612

2036]

-11012

326967.

A275
27302

Kopā

2830726
zetšri
38840.

0

2783457

1955501

164114

«38840.

2080775.

578225

702 682.



2. Izejvielas, pamatmaterili un palīgmateriāli

Mazvērtīgis inventārs.
Medikamenti

Saimriecības materiāli
Degvielā

Kopā

3. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju uzskates vēlība
Neto pircēju un pasūtītāju parādi

4. Citidebitori

Uzskatītais PVN.

Cirole K Latvia degvielas karte

Kredlloru pārmaksa
Norēķinu personas.

SIA Venden drošības naudā
SIA LMT uzkrātis garantijas depozīts
Kopā

5. Nākamo periodu izmaksas

"Apdrošināšanas maksējumi

SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473.

2019.gada finanšu pārskats

Periodikas abonēšana u.c. nākamo periodu izmaksas
Remonti

Kopā

6. Nauda

"Naudas īdzeki norēķinu kontos

Nauda kasē.

Kopā

7. Daļu kapitāls

31.12.2019. 31122018.

EUR, EUR,

117931 108930
9880, gads
1908 1272
78 63

129792 113718

31.12.2018.

EVR

1008,
8862 11008,

31122019. 31122018,
EUR, EUR

4252 S488

7 1377.

168. 1008.

3808. 0

15 0

0 8
Gar1 Te68

31122018, 31122018.
EUR, EUR

Ta 1048
2071 334

119284. 140053
122096, 141436

31122018. 31122018.
EUR, EvR

216883 178188

52 3580
217 420. 181738.

Sabiedrīes 2018.gada 31.decembrī reģisrlais un pilnībā apmaksētais daļu kapiēls EUR 878813 sastāv no 878613 daļām ar vienas
dajas nominālvērtību EUR1



8.

10.

SIA "Saldus medicīnas centrs"

Aizņēmumi no kredītiestādēm (igtermiņa)

izņēmums rentgena iekārti 2008. gadā
Kopā

ligtermiņa aizņēmumuatmaksas termiņš.

No2-5 gadiem
Pēc 5gadiem
Kopā

"Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)

ERAF līdzekļi

"NvD dotācija

Kopā

Nākamo periodu ir
No2-5 gadiem

Pēc Sgadiem

Kopā

Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa).

Aizņēmumi

Kopā

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi piegādētājiem
Kopā

reģ.Nr. 40003187473
2019.gada finanšu pārskats

14

Atmaksas.
datums,

2028. gads.

31122019. 31122018.
EUR EUR,

O 53346.

0 53346,

31122019. 31122018.
EUR, EUR,

0 31613
9 21733.

0 53346

31122018, 31122018.
EUR, EUR,

456763 206764
107 049. 124510
s83812 381294

31.12.2019. 31122018.
EUR, EUR,

442185. TaS7a6

121675. 191548.

63 812 381 294.

31122019. 31122018.
EUR, EUR,

0 19828

0 13928,

31122018. 31122018,
EUR, EUR

18317. 28
18317. 21816



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2019.gada finanšu pārskats

12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Vatstssocilās apdrošināšanas otigātās iemaksas
Iedzīvotāju ienēkuma nodoklis

Pievienotās vērības nodoklis

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Kopā

13. Pārējie kreditori

"Norēķini pardarbā algu

leturējumi nodarba aigas
Kopā

14. Nākamo periodu ieņēmumi

ES strklūriondu fnensējum īstermiņa dēļa
CFLA projets
Kopā

Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām
Uzkrātās saistības piegādātājam.

Kopā

31.12.2018.

EUR, Ei
38673 30436
19471 14787

26 1676.

s 37.

61319 6836

31122018. 31.12.2018,

EUR, EUR

62084 s6606
824 ma

62888. 57327

31.122019. 31122018.

EUR EUR,

KI Go748

71387. 0

106329 38748

31122019. 31122018.

EUR EUR

KTI 36008
10886, 9235
A187. KTETI



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473.

2019.gada finanšu pārskats

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums. 2019.gads 2018.gads,
EUR, EUR,

Ieņēmumi ro pamāldār 261673 278863
NVD finansējums 1467 004. 1455 326.

Kopā 1728677. 1733888,

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2019 gads 2018.gads
EUR EUR,

Paīgmaterā, degviela m automašīnu remonts 5 5195.
Mecikamert Sn434 113348
Darbā alga. 1017833 882341
Valsts socilās aporošināšanas cbigētās iemaksas 240344 201216
Uzņēmējdarbības riska valsts nodove «at 436
Uzkrājumi atvajnējumiem. 3148, 7128
VSAOL uzkrājums atvāļ 79 1771
Kompensācija pr rezidentu 18128. 22941
Pematīdzekļu noietojums 164114. 122183
Pamatīdzekļu atikusī vērtība 0 368.

"Aegrozēmo līdzekļu vēības norakstīšana 1858. 4736
"Atīdzība pār uzņēmumu līgumiem 45319 so063
Komunāls izdevui 114851 106265)
Pārējie pakalpojumi 42656. Gtī65
Telpu remontu izdevumi G8360. 69182
iekārtu remontu izdevumi 135 1123
Apdrošināšenas izdevumi 1850 2412
"Mediīviskie pakalpojumi da85: Goga6
Ētināšanas izdevumi 20350. 20336.
Nekustamā īpašumā nodoklis 281 281

li saimn. darbības izdevumi 37951 2at70)
Kopā 1868 613. 1687 362.
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2019.gadā finanšu pārskats

18. Administrācijas Izmaksas 2019.gads, 2018.gads
EUR, EUR

Aominstācjas personāle algas 63010 5462
Valsts socilās apdrošināšanas obilgātās iemeksas 14542 t2915
Uzkrājumi tvaļnējumiem 844 0
VSAO! uzkrājums atvaļējumiem 145. 0
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 14 13
Degviela 2802 406,
„lomās maksa par aulomešīnu 408: 4080.
Sakēru izmaksas. 2864 2970.
"Kancelejas preces un mēterišli 4123 A535
Grāmatvodības pakalpojumi 11856, 16835.
Komendējuma izdevumi a; 1086
"Gade pārskatā revīzijas izdevumi tes2 1682
Baku pakalpojumi 283% 2651
Ar saimniecisko derbībunesaistīti izdevumi 22 4888.
izdovumi Šauīgiem debilriem 0 7
Roprezentācjas izdevumi. 316 2
Kopā 108337. 110226.

18. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2019.gads, 2018 gads
EUR, EUR,

"Nākamo periodu ieņēmumi pārskata gadā 57842 83889
Teķu nomas 62308. 58706
Komunēlie pakaļpojumi 41836. 41889.
ieņēmumi no apgrozāmo īdzokļu pārdošenas 242 2544
Citiieņēmumi 5732 LĒCI
Kopā 170131 194942

20. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2019.gads 20tē.gads
EUR EUR,

"Samaksātās soda naudas un līgumsodi 4 '5
Procentu maksājumi kredīiestādēs 5 214
Kopā [73 2128,

20t gads 2018.gads
Vidējais darbinieku skaits, t.sk.
valdes locekļi

Pārējie darbinieki

1

102

1

101

T4
1

103



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473.

2019.gada finanšu pārskats

Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību

Notikumipēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējasdienāslīdz ŠI inanšu pārskatā parakstīšanas datumam nav bijušinekādi netkumi, kuru ezutālāŠā finanšu pārsketā būtu jāveic korekiasvi jātklj papius informācija,
2020.gada 6. martā

vestasuldeiejāx rarj
Gg

HI FĻ.
Gaversis grāmatvedis. UfGĻ—iaurattota



SIA *Saldus medicīnas centrs”
reģ. Nr. 40003187473

2019. gada finanšupārskats

Vadības ziņojums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs” pastāv no 2002. gada 23.
maija.

Uzņēmumadarbībasveidi
* ambulatorā un stacionārā medicīr
profilaktiskais darbs;
* nekustamā īpašuma noma

skāpalīdzība;

Galvenais līnanšu līdzekļu avots ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā -
NVD), kāarī no pacientiem saņemtie naudas līdzekļi. Sabiedrības finanšu līdzekļu avoti

Valsts budžeta līdzekļi;
« Pacientu iemaksas;
+ Telpu iznomāšanas ieņēmumi;

Maksas pakalpojumi;
Apdrošināšanas atlīdzības

Uzņēmuma darbības īss apraksts

Sabiedrības pamatkapitālu veido 878 613 ciro. Pamatkapitāls sadalīts 878 613 kapitāla
daļās, vienas kapitāldajas nominālā vērtība ir 1.00 (viens) - ciro. Saldus novada domei 75%,
Brocēnu novada domei 25%kupitāla daļu.

SIA *Saldus medicīnas centrs” diennakts stacionārs un ambulatorie veselīl 'as aprūpes
pakalpojumu kabineti ir sertificēti un licencēti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, un.
NVD slēdz līgumus ar uzņēmumu par valsts apmaksātu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu.

arpēji noslēgtais līgums ar NVD par valsts piešķirto linansējumu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai, ļauj SLA "Saldus medicīnas centrs" darbu plānot tā, lai kvotas valsts
apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiktu vienmērīgi sadalītas visiem gada
mēnešiem, tādēļ pacientiem Saldū nedraud risks līdz jaunajam gadam palikt bez valsts
apmaksātiemveselības aprūpes pakalpojumiem. Valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu
finansējums (ieskaitot pacientu iemaksas par atbrīvotajām kategorijām, ambulatoro
pakalpojumu fiksētos maksājumus, maksājumus par veselības aprūpi mājās) 2019. gadā bija1090 133 EUR eiro, par 68 405 eiro mazāk — pērn | 158 538 eiro (netika apgūtas pilnībā
Visas valsts piešķirtā linansējuma kvotas — dermatoveneroloģijā, kardioloģ
veloergometrijā, nciroloģijā, nefroloģijā un doplerogrāfijā ārstu speciālistu trūkuma dēļ, vai
ārstu speciālistu darba nespējas laikā. "Taču intensīvi tika meklēti jauni speciālisti, lai
nodrošinātu valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus. 2019. gadā medicīniskajam
personālam pievienojās 1 ķirurgs, 1 traumatologs, 1 nelrologs, 1 fiziotrapeits, 1 kardiologs, 1

masiere, ] gastroenterologs, anesteziologs un medicīnas māsas. Ar jaunu speciālistu piesaisti
pacientiem tiek nodrošināti jauni medicīniskie pakalpojumi - gastroskopijas, kolonoskopijas
(Saldus novadā līdz šim netika veiktas), medicīniskas masāžas, holtera monitorings un potītes

noteikšana. Kā arī pēc telpu remontdarbiem, atkal atjaunota
jas nodāļas ūdens procedūru un sāls istabas pakalpojumu saņemšana. Medicīnas

centra vadība turpinās piesaistīt jaunus speciālistus, kā arī turpinās meklēt risinājumus un
iespējas pilnveidot medicīnisko pakalpojumu sniegšanas klāstu Saldus un Brocēnu novada
iedzīvotājiem. Valsts apmaksāto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamais
finansējums 2019. gadā bija 376871 EUR par80083 eiro vairāk — pērn 296 788 eiro.
Salīdzinājumā ar 201%. gadu, procentuāli vairāk tika stacionēti un ārstēti hroniskie pacienti,
kuru ārstēšanas ilgums ir līdz 10 gultasdienām un ārstēšanas ilgums ir no 11 un vairāk gultas
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dienām, par kovalsts piešķirtais finansējums no NVD par vienu pacientu ir no 436 eiro līdz
582 eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. kopējais saņemtais valsts apmaksāto
pakalpojumu finansējums no NVD pieaudzis par 11 678 eiro.

Aprūpes nodaļā 2019. gadā tika izpildītas 5772. gultu dienas, ūrstēts 951 pacients,
vidējais ārstēšanās ilgums 6.44 dienas, gultu noslogojums 68.76%. Tika veiktas 1697.
ķirurģiskasun traumatoloģiskas operācijas.

ansējuma palielinājums galvenokārt tika izmantots valsts normatīvajos aktos
paredzētajam algu palielinājumam, pirmkārt, paaugstinot veselības aprūpes jomā nodarbināto
zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu atbilstoši 18.12.2018. MK noteikumiem Nr. 851 kā
arī atalgojumapacelšanai pārējampersonālam, attiecīgi arī darba devēja nodokļu daļa. Koļ
darba algās un VSAOI 2019. gadā samaksāts 1 341 669 eiro, kasir par 338 622 eiro vairāk,
salīdzinājumā ar 2018. gadu. Uzņēmumā strādāja vidēji 102 darbinieki. Vidējā mēneša darba
alga ārstiem 1463 eiro; vidējam medicīniskam personālam 926 eiro; saimnieciskam
personālam666eiro.

Lai nekavētu intensīvāku resursu ieguldīšanu medicīnas centra attīstībā, 2019. gada
pirmajā ceturksnī pirms termiņa (kredīta atmaksas termiņš 04.09.2026.) tika nodzēstas
atlikušās kredītsaistības par aizņēmumu rentgena iekārtai, par kopējo summu59 273 eiro.

Vienas no lielākajām „Saldus medicīnas centrs” līdzekļu investīcijām 2019. eadā bija
pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādei. Jau 2018. gada nogalē tika noslēgts līgums ar
sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūrupar Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu *Kvalitātīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Saldus
medicīnas centrs”. Projekta kopējie izdevumi ir 417 718 EUR. Projekta sadarbības partneris ir
SIA "Liepājas reģionālā slimnīcu”. Projekta mērķis bija uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, joīpaši sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselība aprūpes infrastruktūru. Projekta ietvaros tika nomainītas vecās
tehnoloģijas un iekārtas, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojuma
sniegšanas nepārtrauktību iedzīvotājiem. Daļa projektā paredzētās iekārtastika iegādātas jau
2018. gadā, bet pārējās 2019. gadā. Pārskata gadā kopējās izmaksas 278 466 ciro un projekta
ietvaros tika iegādāti - 4 termoskapji 3824 eiro, 2 EKG 3 novadījuma pieraksta holteri —

7986 ciro, automātiskā potītes brahiālā spiediena indeksa mērierīce — 2239 eiro, 7
izmeklējumu kušetes—6268 ciro, ergoterapeita galds ar aprīkojumu 3908 eiro, 3 tehniskie
palīglīdzekļi rollatori — 803 eiro, operāciju galds 5566 eiro, pārvietojama bezēnu operāciju
lampa — 2118 ciro, defibrilators — 4828 ciro, 2 inhalatori - 472 eiro, tvaika sterilizators
106 480 ciro, daudzfunkcionāla podoloģiska kušete — 1500 ciro, pedikīra aparāts — 2499 ciro,
videoendoskops LOR kabinetam — 12000eiro, pieres lampa spogulis LOR kabinetam - 980
eiro, 2 clektriski regulējamas pacientu gultas — 4496 eiro, endoskopiskā sistēma
laparaskopiskoun artroskopiskooperāciju veikšanai — 112 499 eiro.

Tika iegādāti arī pamatlīdzekļi, kas nebija caur projektu — datori par 2868 eiro,
kopētājs par 344 ciro, mēbeles par 1697 eiro un medicīniskās iekārtas par 4530 eiro.

Tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs par kopsummu 10 950 eiro (medicīniskie
instrumenti — 971 eiro, mēbeles—5362 ciro, žalūzijas—1485 eiro, darba apģērbi, aizskari,
LEDvirtenes, telefoni, akumulatori, UPS, printeri). Remontdarbos ieguldīti kopā 37 592 eiro
(slimnīcas vecā korpusa otrā koridora remonts 14354 eiro, rehabilitācijas telpu un sāls

istabas remontdarbi 3281 eiro, uzņemšanas nodaļas WC remonts un renor ija — 3590 eiro,
sanitārā mezgla remonts — 2179 eiro, kabinetu remonts unlamināta nomaiņa — 7339 eiro,
aprūpes nodaļas durvju aiļu remonts — 1316 eiro, kāpņu un margu izveide pie SMC — 5533
ciro).

Medicīnas centram ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Saldus novada un Brocēnu
novada pašvaldībām. Kopātiek risināti dažādi saimnieciski un organizatoriski jautājumi.
Pašvaldības sadarbībā ar traumatologu — ortopēdu Kasparu Ūdri, SIA "Saldus medicīn
centrs” un nodibinājumu "Saldus medicīnas centra atbalsta fonds” rīkoja un finansiāli
atbalstīja labdarības akciju "Dzīvo vesels”. Tās ietvaros vienkopus pulcējās ārsti un medicīnas
personāls ne tikai no Saldus, bet arī nocitām Latvijas medicīnas iestādēm, lai bez. atlīdzības
strādātu sabiedrības labā. 2019. gada martā trīs dienu laikā akcijas dalībnieki bez maksas
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veica 5 traumatoloģiskas un ķirurģiskas operācijas, konsultēja un veica izmeklējumus ap 170pacientiem- Saldus un kaimiņu novados dzīvojošiem pensionāriem, invalīdiem un politiski
represētām personām ar plecu, nuguruungūžu locītavu problēmām (traumām, muskuļapslu, saišu plīsumiem). tostarp ap 50 Lutriņu un Remtes pansionātu iemītniekiem tikaveiktas pēdu aprūpes manipulācijas. Šādaveida akcija Saldū notika trešo reizi.

SIA *Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķi ir šādi:

+ nodrošināt efēktīvu SIA *Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma
pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu darbības ilgtspējību un visiem Saldus
un Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpespakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.*atbilstoši dokumentā „Pamatnostādnes „E-veselība Latvijā”” iekļautajiem F-
veselības politikas rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, intensīvi strādāt pieveselības funkciju un iespēju ieviešanas. E-vesclības ieviešanas mērķis ir uzlabot veselības
aprūpes kvalitāti un efektivitāti, pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvuun drošu pacientu datu
apstrādi, veselības aprūpes resursu efektīvāku izmantošanu, samazināt ārstniecības iestāžu
administratīvo slogu, kā arī veicināt pacientu iesaisti savas veselības aprūpē. Medicīnas centrsir veicis organizatoriskas un tehniskas pārmaiņas reģistratūras darbībā, lai samazinātu
pacientu gaidīšanuuz telefona sarunu.

2020. gadā plānota uzņēmuma apgrozījuma palielināšanās, ko ietekmēs atalgojuma,
sniegto medicīnisko pakalpojumu klāsta pieaugumsun klientu skaita palielināšanās, ja SLA
"Saldus medicīnas centrs” netiks samazināts kvotēto pakalpojumu apjoms un izmaksas.
enlaicīgi plānots arī uzlabot uzņēmuma rentabilitāti. Nākotnē, nepieciešams īstenot

vairākus taupības pasākumus,kas palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti. Galvenokārt
taupības pasākumi akcentējami uz lietderīgu picejamo resursu izmantošanu. lr pārskatīti unaktualizēti telpu nomas līgumu, kā arī ir pārrēķinātas nedzīvojamo telpu nomas maksas visām
ēkām, atbilstoši faktiskajām uzturēšanas izmaksām. Ncizmantotajām telpām tiek meklēti
nomnieki, lai paplašinātu iedzīvotājiem pieejamo medicīnisko pakalpojumu klāstu vienuviet.

Ar mērķi uzlabot SMC piedāvāto pakalpojumu pieejamību, jāīsteno attīstības plāns.kas nodrošina pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte, telpu uninfrastruktūras kvalitāte, pieejamo tehnoloģiju kvalitāte. ārstniecības personāla kvalifikācija,
pacienta drošība un pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma) un pakalpojumu finansiālo
pieejamību (uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, racionāla resursu
izmantošana). Īr jāveic investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā un medicīnisko
tehnoloģiju attīstībā, kas ļautu palielināt apkalpoto pacientu skaitu, palielināt sniegtoambulatoro konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un
rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un apjomus, kā arī palielināt kopējo apgrozījumu.

2020. gadā plānotie darbi:
+ ugunsdrošībassignalizācijas izbūve slimnīcas jaunā korpusa5. st

ūdensvada aprīkošanuar ugunsdrošības šļūtenēm,
ūdens stāvvada nomaiņa,
reģistratūras rekonstrukcijas darbi,
operācijubloka koridora remontdarbi,
iespēju robežās nepieciešams veikt ēkām pieguļošās teritorijas labiekārtošanu —

asfalta klājuma nomaiņu atsevišķās vietās,
+ uzņēmējai. kura šobrīd nodrošina ēdināšu slimnīcas pacientiem, esam

piedāvājuši atvērt nelielu kafejnīcuslimnīcas 1. stāvā, lai pacienti, gaidot rindā
pie ārsta, varētu iegādāties kādu našķi vai siltu dzērienu. Paredzēts veikt
nelielas kafejnīcas telpas izbūvi.

STA „Saldus medicīnas centrs” pārskata gadu ir noslēdzis ar zaudējumiem 82 226 ciro.
Lai 2020. gadā samazinātu zaudējumu apmēru, plānots pārskatīt maksas pakalpojumu

cenrādi un palielināt pakalpojumu cenas. Maksimāli apgūt valsts piešķirto kvotēto
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finansējumu. Pārrunu ceļā ar NVD, mēģināt saņemt papildus valsts apmuksātus veselībasaprūpes pakalpojumus (paliatīvā aprūpe, endoskopijas). Lietderīgi izmantot medicīnas centratukšās telpas un tās piedāvāt nomniekiem, papildus iegūstot finansējumu. Samazinātadministrācijas izmaksas, jo vairs nav grāmatvedības ārpakalpojums. Samuinīt kreditēšanasiestādi un pāriet uz citu banku, tādējādi samazinot bankas komisijas izmaksas un citas bankupakalpojumu izmaksas. Samazināt nākamo periodu izdevumus (remontizdev umu),pārplānojot lietderīgās lietošanas laika termiņus. Palielināsies nākamo periodu ieņēmumi, jo2019. gadā noslēdzās projekts. Attiecībā uz SIA "Saldus medicīnas centrs” vidēj termiņadarbības stratēģija 2016. — 2019. gadiem - līnanšu un nefinanšu mērķi. Galvenokārt taupībaspasākumi akcentējami uz lietderīgu pieejamo resursu izmantošanu un administratīvo izmaksusamazināšanu - koarī esam izpildījuši, samazinot administācijas izmaksas un iznomājottukšās telpas. Esampapildinājuši maksas medicīnisko pakalpojumuklāstuar masāžām ungastroskopijām. Intensīva klientu informēšana par jaunu pakalpojumu pieejamību, tieknodrošināta izveidojot Saldus medicīnas centra sociālā portāla facebook kontu, kā arīmedicīnas centra mājas lapā un ar mediju (vietējo laikrakstu) starpniecību. Darbiniekiem tiekapmaksāti kursi un semināri, kā arī tiek gūta pieredze braucot pieredzes apmaiņā uz citāmmedicīnas iestādēm. Joprojām tiek strādāts pie e-veselības programmas pilnveides, laisakārtotu medicīnisko darbu. Katru mēnesi (1x mēnesī) jau vairāk kā pusgadu. mēsorganizējām ārstu konferences Saldus, Brocēnu un arī citu kaimiņu novadu ārstiem. Š;

jkonferencēs vienmēr, pirms profesionālo lektoru uzstāšanās, sniedzam info gan parJaunumiem SMC, gan par kopējo pakalpojumu klāstu, kuru attīstām un attīstīsim SMC.Šobrīd attīstām sadarbību ar Kurzemes Radio, kurā esamjau aicināti dažādus jautājumuskomentēt (izskatās, ka tās būs reizi mēnesī ). Mums šobrīd norit pietiekami lielas iekšējāsstrukturālās izmaiņas, kas saistītas ar personālu. Ceram vēl papildus uzlabot, aktivizētkomunikāciju darbu dažādos medijos.

Likviditātes rādī

is rādītājs ir apgrozāmo aktīvuattiecība pret īstermiņasaistībām,Šis rādītājs raksturo uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības. Šeit vēlamais rādītājs ir no 1 -2. Zemāko robežu nosaka tās, ka uzņēmumā apetozāmo līdzekļu daudzumam jābūt vismaz tiklielam, lai segtu īstermiņa saistības. Secinājums tāds, ka SIA „Saldus medicīnas centram” uz2019. gada beigām kopējais likviditātes rādītājs ir normas robežās un tas ir par 0.24 mazāksnekā pagājušajā gadā.

Saistību vai maksātspēja rādītāji
Maksātspējas rādītāji raksturo uzņēmuma ilgtermiņa maksātspēju un finansiālostabilitāti.

Ī
| Optimālai:s as . iptimālais.2 31.12.2018. s ci| Finansu rādītāji 31.12.2019.

|

1.12.2018,
| Izmaiņas

ļ rādītājsVisu saistību rādītājs 068 | 057 | on | 0.5Finansiālā līdzsvara koeliciems 214
| 134 [ oso |

1

Visu saistību rādītājs raksturosaistību līmeni bilancē. Kreditori parasti vēlas, lai
rādītājs būtu zemāks, jo līdz ar toir drošākas iespējas netraucēti saņemt aizdotās summas. SIA„Saldus medicīnas centrs” šis rādītājs ir lielāks par optimālo, bet tuvu tam un salīdzinot ariepriekšējo gaduir mazliet palic

Finansiālā. līdzsvara koeficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību, Augsts šīkoeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības — uzņēmums daudz izmanto
aizņemtos līdzekļus. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri, šī koeficienta kritiskā robeža varievērojami pārsniegt 1. būtiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Kreditori
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parasti dod priekšroku zemākam šīkoeficienta līmenim,jo tas ir saistīts ar mazāku risku.Salīdzinotar iepriekšējo gadu.šis rādītājs it palielinājies.

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde apstiprināja gadapārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi apstākļi. kas ietekmētu gada pārskata rezultātus unuzņēmuma finansiālo stāvokli
SIA „Saldus medicīnas centrs” turpmākā darbība nākamajā pārskata periodā būs

atkarīga no valdības politikas un ekonomiskās situācijas gan medicīnas jomā, gan visā valstīkopumā.

Valdes priekšsēdētāja Mtetdue
CGO < N.Kleinberga

2020. gada 6. martā
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Rexo
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

Reģ. Nr.L_V 53603009121, Pasta ielā 47, Jelgava, LV-3001, Tālr. 265208 5,63084333, Fax.63084333

Neatkarīgu revidentu ziņojums

SIA „Saldus medicīnas centrs” dalībniekiem

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu.
Esamveikuši SIA „Saldus medicīnas centrs” ("Sabiedrība") pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu
pārskata no3. līdz 18. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
* bilanci 2019.gada 31.decembtī,
* pelņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī,
* finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu

paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatupar SIA „Saldus medicīnas
centrs” finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī_un par tās darbības finanšu rezultātiem gadā, kas
noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likumu ("Gada pārskatuun konsolidēto gadapārskatu likums”).

ā arī

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam ("Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs
veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpināk-
SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos,ir turpmākaprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta
atbildībapar finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu
grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartujum Revīzijas pakalpojumu likumā
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principusunobjektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilsto!
atzinumam.

pamatojumu mūsu

Ziņošana par eitu informāciju
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:

* informācija par Sabiedrību,kas sniegtā pievienotā gada pārskata 6. lapā,
* vadības ziņojums, kas sniegls pievienotā gada pārskatā no 19. līdz 23. lapai.

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neartiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
niesniedzam par to nekāda veidā apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas
prasības saskaņā ar Latvijas Republikas riesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšupērskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs
ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu unņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni pār Sabiedrību un tās
darbībasvidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņotpar šādiem
apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo
Citas ziņošanas prasības saskaņāar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības

tavots saskaņā ur lā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada pārskatu un
skatu likuma, prasībām.konsolidētogadā pē

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām,mūsuprāt:

+ Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija
atbilst finanšu pārskatam, un



+ Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadībair atbildīga par tāda fīnanšu pārskata, kas sniedz patiesuun skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā
ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas.
uzturēšanu, kāda saskaņāar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu.
kas nesatur ne krāpšanas,ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrībasspēju turpināt darbībuun
darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības
izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.

Revidenta atbildībapar finanšu pārskata revīziju
Mūsumērķis ir iegūt pietiekamu pārliecībupar to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas
dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama
pērliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē,ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks
atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas. dēļ, untās
uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt
saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
saglabājam profesionālo skepticismu. Mēsarī

* identificējamun izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Risks, kanetiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas
kļūdē neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;

+ iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās
kontroles efektivitāti;

+ izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšuunattiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;

+ izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību. un.
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā
uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt dārbību
Ja mēs secinām,ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uzfinanšu
pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu
darbību var pārtraukt;

+ izvērtējam vispārēju tīnanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos
darījumus un notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un,cita starpā, sniedzam inform
par plānoto rev
iekšējās kontry

ciju

Jelgavā, 2420.gada 6.martā


