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BILANCE

AKTĪVS. Piezīme
31.12.2020. 31.12.2019.

EUR EUR
T ligtermiņa ieguldījumi

1. Pamatlīdzekļi
1. Nekustamie īpašumi.

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 260 979. 328770
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 269 252 346610
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 15932 27302
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 0 0

S6 65 T2882- Bis m2
TĪ. Apgrozāmie līdzekļi

1 Krājumi
1. Izejvielas, pamatmaterili un palīgmeteriāli 2 127173 128792
2. Avansa maksājumi. 330) 0

i -. Krājumi kopā — 130 473 128 792
T. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3. 8186 8862
2. Citi debitori. 4. 3634 8471
3. Nākamo periodu izmaksas 5. 115707 122096
4. Uzkrātie ieņēmumi 19704 165113

Detīto Kopā EESTI
6. 297 384 217420

./Valdes priekšsēdētāja. hteediitey N. Kleinberga

Gevenās gāmatedis Z aravieta
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BILANCE

PASĪVS
Piezīme

31.12.2020. 31.12.2019.

EUR, EUR

Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 7. 908 535 878613
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi +444 810 -365061
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 44434 -19750

| "Pašu kapitāls Kopā 9287 A33 802
II. Kreditori

1. Ilgtermiņa kreditorī.
1. Nākamo periodu ieņēmumi. 8. 457 488. 563812
š Z

lĪgiemnga kredītori kopā. sīas s63612
ll. Īstermiņa kreditori
1. No pircējiem saņemtie avansi 86865. 67 838
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem g. 27533. 18317
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10. 58228 61319
4. Pārējie kreditori 11. 74543 62 888.

5. Nākamo periodu ieņēmumi 12. 108323 105 323
5. Uzkrātās saistības 13. 98310 41137

| Īstermiņa kreditori kopā, Azjan2

_m a caTneilaaValdes prātaCEE ibeey € N. KleinbergaG
Gaveresrānavaās —/414f/— para
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme 2020.gads. 2019.gads.
EUR EUR

1. Neto apgrozījums 14. 1890211 1728 677.

2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas 15. -2035 850. -1868613

3. Bruto peļņa vē zaudējumi, 145688 198986
4. Administrācijas izmaksas 16. -125 145 -109 337
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 17. 226 336 170131
6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmurri: 17 0

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas: 18. 3 808.
_8: Peļņavalzaudējumi pirms uzņēmumuienākuma nodokļa. asa ara

9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu O O

0. Pēļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodos aprēķināšanas ETICI EE)
11. Ārkārtas dividendes 0 J]

12. Pārskāta gadā pelga val audēju BA BIS

vaka piešattj „JLECC LE kainbergs

Galvenais grāmatvedis. Lt ltle Laura Metla



Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr. vieta un datums

Juridiskā adrese

Valdes sastāvs.

Galvenais grāmatvedis

"Galvenie pamatdarbības veidi

Pārskata gads

Revidents
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

40003187473, Rīga, 23.05.2002.

Slimnīcasiela 3, Saldus, Saldus nv.

nelija Kleinberga valdes priekšsēdētāja

Laura Metla

86.10 simnīcu darbība

01.01.2020. 31.12.2020.

SIA "REKO" licence Nr.47., Zvērināta
revidente Gunta Sliņa, setiīkāta Nr.

50



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2020. gada finanšu pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

inanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Repulikas ikumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsoldēto
gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsoiidēto gada
pārskatu kuma piemērošanas noteikumi"
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērības uzskates princiņu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EURJ. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskates un
novērtēšanas metodes nav mainīs
Peļņas vai zaudējumu aprēķinsir lasfcēts pēc izdevumu tunkcijes. Sakarā arizmaiņām normatīvajos aktos 2016.gada 1 janvārī
auiēja spēku Gada pārskata likums un stājās spēkā Gaca pārskatu un konsoldēto gada pārskatu ikums ir mainīts pļņas vai
zaudējumu aprēķina Klaslīkācijas nosaukums, aizstājot ncsaukumu *pēc apgrozījuma izmaksu metodes” ar "lasfīcēts pēc
izdevumu funkcijas”. Posteņu saturs un būlība no nosaukuma nomaiņas nemainās.

Pielietotie
grāmatvedības

principi
Gada pārskata posteņi novērtēt atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem
a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turprmāk

b)izmentetas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas ieriekšējā gadā
cl posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzīt

+ pārskatā ieļautaikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa:
+ ņemtas vērā visas paredzamāsriska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gatā, va iepriekšējos gados, arī tad ja ie

Kuvuši zināmi lika posmā star bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek

noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
<) em vērā ar pārskata gadusast ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksējuma datuma un rēķina saņemšanas vai
izrakstīšanas daluma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā

e) aktīva un pasīva posteņu šastāvieļas novērtētas atseviš
1) pārskata gada sākuma bilance sakītar priekšējā gada slēguma blanc:
9) norādīt visi posteņu, kuri biki ietekmē gada pārskata ietotāu novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgs posteņi

tiek apvienot un to detalzējums sniegts pielikumā.
h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguot, ņemot vērā o ekonornisko saturu un būlību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver lika periodu no 01.01.2020. dz 31.12.2020.

Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatois 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, pemētojoties uz kuriem veitas atiecīgās aplēses. Jebkāda apiēšu izmaiņu ietekme tek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
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Posteņu pārklasifikācija

Pārskata periodā, li uzlabotu sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvaltāt, tai skatā ievērojot Gada pārskatu
un konsolidēto gadpārskatu ikuma un uz lkuma pamata izdoto MK noteikumu prasības, 1x veiktas izmaiņas posteņu
klasiikācijā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja sazināmās summas praktiski nav iespējams pārklasifcēt,
tad posteņu pārklasifkācija netiek veikta

Iespējamās saistības un aktīvi

Šejā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzīts. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība. ka īdzek tks izdot
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie akīvi šjā finanšu pārskatā netiek atzīt, bettik atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar
darjumu saisīe ekononnikie guvumi nonāks īdz Sabiedrībai ir pietiekami pamatota

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un fnanšu pārskatā letoā valūta r Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi ārvalstu
valūtās ir pārvērtēti euro pēc atiecīgās ārvalstu valūtas ofciālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas spēkā sairmieciskā
darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā tiek pārrēķināi euro seskaņā ar izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kasi spēkā pārskata gada pēdējās dienasbeigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguģojt aktīvu un saslību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri

atšķiras no sākotnēji darījumu uzskati izmantotajiem valtas kursiem. iek atzītas peņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā

ligtermiņa un Istermiņa posteni
līgtemniņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksējamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa

Nemateriālie ieguldījumi un pamatīdzekļi

Visinemateriālie ieguktījumi un pamatīdzeki sākotnēji novērtēti iegādes vērībā
Par pamatīdzekjem tikatz iegādētie akti ja to vērtība pārsniedz 285 euro. legādāte aktīvi zem 285 euro tiek uzskaitīti kā
mazvērīgai inventārs.
Pamatītzekļu iegādes vērību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodoti, citas uz iegādi tieši atiecināmās

izmaksas, li nogādātu aktīvu tā tašanāsvietā un sagatevotu darba stāvok attlstoš tā paredzēta lietošanai
Tikai ar tīdzību iegūtas esības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas. patenti, licences, preču zīmes un tamīīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi un pamalīdzeki i uzrādīt iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatīdzekļiem un
nematerilem ieguldījmiem aprēķina pēc lineārās metodzsatiecīgo nematenālo iegulīumu un pamatīdzeiļu lietderīgās
izmantošanas laika periodā, li norakstīt nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajā atikušajai vērtībai
lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmartojot šādas vadības noteiktās likmes:

Pemetdzekļi
Ēkas un inženierbūves 5 %

Medicīnas iekārtas a %

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 5%
Automašīnas. 20Pārējie pamatīdzeki un inventārs 20H
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Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamalīdzekii
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatīdzekļa daļai kuras izmaksas.
ir būtiskas attiecībā pret Šī pamatīdzelja kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolielo dažas

lietošanas Iku.
Ja kēdi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatīdzetu bilances vērtība varētu būt neatoūstama, atiecīgo pamatīdzeļu
vērība tik pārskatīta, la notiktu to vērības samazināšanos. Ja eksistē vērības neatgūstamības pazīmes un ja aktīvabilances.
vērība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek noraksta līdz tē atgūstamajai summai
Paratīdzekļa atgūstemā summa r ielākā no eto pārdošanas vārības un lietošanas vērtības.

leņēmumi vai zaudējumi no pamātīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļot ticīgā perioda peļņasvi zaudējumu aprēķinā.
Remonta un aļjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pametīdzekļu izmantošanas laiku vai vērību, tiek kapitaizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tek atzītas pārskata perioda

izdevumos.

Nepabeigtās celniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā. Atiecīgā pematīdzekļa sākotnējā vērība netik valelnāta par pamatīdzeiļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem periodos, kad netek viki aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi

Krājumi
Pirktie krājumi uzrādīti iegādes cenās. To uzskaite iek veikta pēc sidējās svērtās izmaksu metodes. Krājumu atikumi pārbaucīti
gada inventarizēcj.

DebitoruparādiDebitoru parādi tiek uzskatīatbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēst, ked pinas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi iek norakstīja to
atgūšanai uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina par debtoru parāda nedrošumu, ir:

: kavēta parāda apmaksa, pēc varākkārtējem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debilors apšauba Sabiedrības
tiesības piedzīt šo parādu
parādnieka skais fnenšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai cit apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt
pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināt tiesas prucess par tā atzīšanu par bankrotējušu) um.

Pircēju un pasūtītāju parādi

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

Citi debit

Sabiedrība postenī Citi debitor" iekļauj debitous, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī
celta atlikumus.

ārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu.
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Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Meksējumi, kas izdarīti pims bilances daluma, bet attiecas uz nākamajem gatiem, tek uzrādītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas".

Maksējumi, kas saņemti pims bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gacl vai tālākiem gadiem. tiek parādīti kā nākama periodu
ieņēmumi.

Naudas līdzekļi
Par naudu un ās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē,

Kreditoru parādi
Kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši ataisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedtības grāmatvedības reģistros
un saskaņo (saīdzin) ar attecīgajem kreditoriem, veicot savstarpējo atikumu salīdzināšanu bilances datumā. Strīda gadījumos
kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbistoši sabiedrības grāmatvedības datiem.

Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sēkotnēji tik atspoguj to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma sumnās patiesajai
vērtībai pieskatot ar aizdevuma izsniegšanu saistās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tikatzīt, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu
sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saisībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādētājem un darbuzņēmējem par pārskata gadā
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ
bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins)

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvdinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atelgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skalu.

No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai
pakalpojuma saņemšanas.
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Ieņēmumu atzīšana
leņēmumi tiek atzīš atbilstoši pāiecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādāto iespējams
pamatoti noteik, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atades. Atzīstot ieņēmumus,tik ņemti vērā ērī
šādinosecījumi
Preču pārdošana
leņēmumi no preču pārdošanas iek atzti tad air ievērot visi šādi nosacījumi
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz preoēm raksturīgos riskus un atīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas esības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Irticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Varicami novērtētizmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tika juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem ik atīi periodā, kad pakalpojumi sniegti
Ieņēmumi no pakalpojumiem un atiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais
darījums.

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tkt pametoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzī tikai tk lelā apmērā, kādā

atgūstamas atzītās izmaksas.
Pērējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi i ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezutātā vai saistītas ar Lo vai

tiešā veidā notās izrietošas. Pārējie ieņēmumi iek atzī šādi
- ieņēmumi nosoda un nokavējuma naudām - saņemšanas brīdī
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas- neto vērtībā, peļņa vāi zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķināti
kā starpība starp pamaīdzkļa bilances vērtību un pārdošanas rezutātā gūtajem ieņēmumiem, un iekauti tā perioda peļņas vai

zaudējumu aprēķinā, kurālie radušies;
ieņēmumi no valūtas kursa svārsībām - neto vērtībā, peļņa vā zaudējumi 10 valūtas kursa svāslībām, tek aprēķināti kā starpība

starp ieņēmumiem no valītas kursa svārstībām un zaudējumiemno valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tāperioda peļņas vai

zaudējumu aprēķinā kurā ti radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Repubikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu tikumiem - saņemšanas brīdī

ieņēmumi no dividendēm brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu:
- pārējie ieņēmumi - to rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veidopar pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

par pārskata galu tek atzīs peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātas nodoksir aprēķināts, ievērojot
likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodoki apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15%,

Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā iek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu formāciju par sabiedrības finansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi. Jē notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tek
atspoguļoti inanšu pārskata pielikumā tikai tad ja ie ir būtiski.
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2020.gada finanšu pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
Pamatdzekļu kustības pārskats

Nelusānis

—
Meoas

pākumi  itanas

K 1820883 —ABOBAS —GBA20S— ZIBA4GT

vērības palelnājumi ieskatotuzabojumus 0. 14084 5862 19946
Atsaināšana va ividāca ārsta gadā 0 702 2905 A607.

Pārvietots uzctu bilances postni 0 a 0 0

Iegādes vērtība uz 31.12.2020. 1829859 SIZ7IT 357226 2799796.

Vakrātais noitojums uz31.122019. 1201083 552725 326967 2080775.
Pārskata gadā aprēķinātās vērības

eanbigāja GTT9I—atd42 7232 178485.

Uzkeāto vērības samazinājumu korekcīu
tepsummas izmaiņas saiar objētā. 7
atsavināšanu lividācju vai pārvelošanu . i a|87
uzctu posteni
Vzkrātais olitojums uz31.122020. 1268874 G43485 S41294 2253630
Bilances vērtība uz31.122019. 328770 —s4ē6t0 21802—702682
Bilances vērtība uz 31122020. 260919 zes2s2 15982—546183



tzejvelas, pamatmaterāli u palīgmateriāli

Mazvārīgas iwentārs
Medikamenti

Saimniecības materiāli

Degviela

Kopā

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircjuun pasūttāju uzskates vērība

Neto proj un pasūttāju parādi

citi dbitori

IT"īri Katie diegviels tante

Kredo pēmēkse
Norēķinu personās

S1A Veido drošības nauda.

Kopā.

Nākamo periodu Izmaksas.

Apošināšanas mēksēi

Peroikas abonēšana vc nākemo periedu izmaksās

Remor
Kopā.

Nauda.

iaudasTdzekļi norēķinu kontos
"Nauda kasē

Kopā

Daļu kapitāls.

SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2020.gada finanšu pārskats

81122020. 31122018.

EUR, EUR,II S

4880 80
tēzē 109.

25 75

tarm78) 129182

31122020. 31122019
EUR R.

A186, [E71
3186. [7]

31.12.2020. s1122018.

EUR EUR

K [3]
x8 72
«1 8
tē7 3803.

EJ) 15

36, 6477

112202. a1122018.
EUR, EUR,

Tr

24 2071

112483 119284

115707 122086)

3112202. 81122018.
EUR.

I56M
157

81 84,

Sabiedības 2019 gada 31 devembrī rģistētas un pinībā apmaisāis dzļu kapitāls EUR 908635 sastāv no 908635 daļam ar vienas
«eas nomināvērību EUR 1.
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2020.gada finanšu pārskats

Nākamo periodu ieņēmumi (lgtemiga). at122020.
EUR,

ERAF Iizekļi 80T
NVO dotācija 89887.

Kopā A57 488

31.12.2020.

Nākamo peredu ieņēmumu rorkstšaras termiņš. EUR,

No 2-5 gadiem.

Pēc gadiem
Kopā

Parāģi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 3122020.
UR,

Parādi piegādātājiem. ms
Kopā. 27583

Nodokļi un valsts socišlās apdrošināšanas obligātās iemaksas a1122020.

EUR,

valsis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 37271

Iedzīvotāju enātuma nocokis. 19 168

Pievienotās vērības nodoklis 2788

Uzņēmējarbas riska alts nodeva 43

Kopā. EV)

Pārējie kreditori 31122020.

EUR,

Norēķini pr arā aigu T3705

ietrējumi nodarbe algas [C
Kopā. Tas

Nākamo periodu ieņēmumi 31.12.2020.

EUR.

ES stuktrforcu nansējuma īserniņa daļa GaB36

FLA prjšts mai

Kopā 106323.

Uzkrātās saistības 31122020.

EUR

Vzirētās saistības neizmanto atvaļinājumu izmaksām

Vlrātās saistības pegādātājem

Kopā

an 22018.
EUR,

mes
07049
se3$12

A1 12.2018

UR,

Gazā
121678,

83812

an a22018.
EUR,

77
15817

S1a22018.

EUR,

sera
19471

96.

=
61819.

ara22018
EUR

GO
za,

868,

a1122018.

UR,

es
11387.

106323.

ana22018

EUR

S04
10688

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

2020.gada finanšu pārskats

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

Neto apgrozījums.

ieņēmumi o pamattrtībes
NVD fnangējums.

Kopā

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. 2020 gads

Paīgmater, degviele un automešnu remonts
Mecīkomeni

Darba aiā.
viss socēās apdrošināšanas obiātās iemaksas

Uzņēmējdabībascēa valts nodeva

"Vziržumi tvjējumiem.
VSA0) uzkrājums atveļinājumiem.

Kompensšcij pār rzidertu
Pametīdzeļu no
Aogrozāmo īdzeku vērības norakstšano.

Atdzība pāruzņāmumu īgumiem.

Komunāls izdevumi

Parāis pakaķojumi

Tepu remontu izdevumi

Iekārtu remont izdevumi

Apdrošināšanas izdevumi

"Medcīisle pakalpojumi
dināšanas izdevumi

"Nekastamē īpašuma nodotās

ēisaim garības izdevumi

Kopā

020 gads Zot8gads
EUR, EUR,

KK] 251673

1ētē8ts 1467004
1890211 1728677

20t gads.
EUR. UR,

5 EE
107 882 otu

1050483. 1017833
214558 240 kā
an 31

346
8
19128

184114

1055

15319

t2063t tt48ēt
51876 42656

56025 58380
«08. 1835.

1759. taso.
sa821 asēsī
2i6tā 20380.

28t

1

2085880

281

1888613



16. Administrācijas izmaksas

„kdminstrācjas personālā algas
valsis socēlās apūrošmēšanas obligātās iemaksas

Vziešiumi tvjnējumiem
VSAOI uziājums avzīnājumiem

Vzņēmējdrbbas ēka valsts nodeva

Degiea
adomešinēs remonts

Nomas meksa par aulemāšīnu

Sekanu izmaksas

"Kareceleas preces ui teli
"Grēmētveības jutu pakalpojumi
"Komandējums izdevumi

"Gats pārskats rvziasizovu
Banku palēlojumi
ar saimniecisko darbību nesast zdēvuni

"Reprezenojas izdevumi

Kopā.

saimnieciskās darbības ieņēmumi

Nēkamo periodu ieņēmumi pērskats gadē

Topu nomafto

Komunāi pakalojumi

ieņēmumi c apgrozāmo īdzekļ pārdošanas.
Citieņēmumi

Kopā

18. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

"Samaksāt soca naudas un lgumsodi
Procentu maksājumi rediestādēs
Kopā

Vidējais darbinieku skat, Lk.
vales ocēki

Parēj darbinieki

SIA "Saldus medi
reģ.Nr. 40003187473

vas centrs"

2020.gada finanšu pārskats.

15

ZOO gads
EUR,

EZI
19048

tēr8
08,

125108)

2020 gads
EUR,

106323

To836

azīēā
m8

5880.

226386,

2020.gads
EUR,

5

[)

5

2020 gads
tī2

1

m

2018 gads
UR

K30
4542
std
145.

4
2802

a

4cet
2884

4128

06.
ta82
2880

22
16

108837.

2018 gads.

ER
S782
2an6
arasē
zaz
578

170151

Zotūgats
EIR

[EI

es
05

2019.gads

102

1

101



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2020.gada finanšu pārskats

Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību

"Notikumi pēc pārskata gada beigām:
Situācijas apraksts saistībā ar COVID 19

Pēc faršu gada beigām, 2021. gatā. Lavijas Repulīā un daudzās tās valstīs ir stāiies spēkā ar koronavrua izplaību slīti
ierobešjumi, as ievērojami samazina ekonomika atitību alsun pesavē. Nav paredzams. kā studija varētu attie nākot, uz
Vīdz to, pesāv ekonomikas atītības nenoteitiba. Sabiedrības vcība nepāra vērt studiju. Pašlaik Sabiedrība sarecz, ka nav
nekādi uzsbojumi sast ar korunavrusu un služijā vas] vēljoprojām epmgrozējama. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabietība
pēs pārvarēt ārārassivācju sekoju īdz silāciai vls un attecīg reaģējot uzt. Tomēr ās secnājums baltās uz informāciju, kasipieejama Šī inanšu pārstata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz etiedītas darbu nākam var ašdties nū vatībs
izvērtējumā.

2021.gada 12. martā

7
A N Kenergavata piestāt ZCCCL €
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SLA *Saldus medicīnas centrs”
reģ. Nr. 40003187473

2020. gada finanšu pārskats

Vadības ziņojums

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

Uzņēmuma darbības veidi:
* ambulatorā unstacionārā medicīniskā palīdzība;
* profilaktiskais darbs:
« nekustamā īpašuma noma

Galvenais finanšulīdzekļu avots ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā -

NVD), kā arī no pacientiem saņemtie naudas līdzekļi. Sabiedrības fīnanšu līdzekļu avotiir
* Valsts budžeta līdzekļi:

Pacientu iemaksas:
Telpu iznomāšanas ieņēmumi;
Maksas pakalpojumi;
Apdrošināšanas atlīdzības

Uzņēmuma darbības īss apraksts

Sabiedrības pamatkapitālu veido 908 535 euro. Pamatkapitāls sadalīts 908 535 kapitāla
daļās, vienas kapitāldaļas nominālā vērtība ir 1,00 (viens) - euro. Saldus novada domei 75%,
Brocēnu novada domei 25%kapitāla daļu.

Saldus medicīnas centrs 2020. - 2022. gadā par vienu nostratēģiskajiem mērķiem
izvirzīja Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības
aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. 2020. gadā valsts

ikumā noslēgtāslīguma summaspiešķirtie pakalpojumi tika apgūti 100%jeb no 2020. gada
pilnā apmērā. Gada laikā valsts finansēto pakalpojumu pozīcijas mainījās, bet tas būtiski
neizmainīja kopējo piešķirto līgumu kopsummu. Tas norāda, ka SLA *Saldus medicīnas centram”
ir lielāka jauda un resursi, lai apgūtu lielākusvalsts apmaksātus vesclības aprūpes pakalpojumu
apjomus. Īpaši tas būtu iespējams rehabilitācijas pasākumu, gastroenteroloģijas, ķirurģijas kā arī
holtera izmeklējumu veidā. Medicīnas centrs ir vairākkārt vērsies pie Nacionālā veselības
dienesta ar lūgumu par papildus valsts apmaksāto pakalpojumu linansējumu piešķiršanu, bet
diemžēl atbilde vienmērirbijusi noraidoša.

Valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu linansējums (ieskaitot pacientu iemaksūs par
atbrīvotajām kategorijām, ambulatoro pakalpojumu fiksētos maksājumus, maksājumus par
veselības aprūpi mājās) 2020. gadā bija 1 293 878 euro, par 203 745 curojeb 18.69%vairāk —

pērn 1090 133 euro. Tika apgūtas pilnībāvisas valsts piešķirtā finansējuma kvotas- papildus
kvotas tika piešķirtas EKG, dermatoveneroloģijā, veloergometrijā, nefroloģijā. ķirurģi
ginekoloģijā, endokrinoloģijā, rehabilitācija pieaugušajiem. holteri, narkoloģijā kā arī papildus
linansējums tika piešķirts steidzamās medicīniskās palīdzības punktam par ārstu slodžu
nodrošināšanu.

Valsts apmaksāto slacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamais finansējums
2020. gadā bija 323 132 euro par 53 739 euro jeb 14.26% mazāk pērn 376 871 curo.
Salīdzinājumā ar 2019. gadu, stacionēto pacientu skaits ir samazinājies par 20.43%. Ievērojams
pacientu sakaita samazinājums tika novērots tieši ar Covid-19 pandēmijas sākšanos. kad valstī
tika noteikti ierobežojumi medicīnisko pakalpojumu sniegšanas klāstā. Aizliegti maksas
pakalpojumi, rehabilitācijas, dienas stacionāra pakalpojumi u.c. "Tas kopumā ir ietekmējis
medicīnas centra 2020. gada finanšu un statistikas rādītājus. Beidzoties aizliegumiem, tika darīts
viss unstrādāts ar maksimālu kapacitāti, lai kopējosituāciju uzlabotu. Tika ārstēti paliatīvi
pacienti par NVID noteikto cenu, reaģējot ātri — par prioritāti izvirzot pacientuvajadzības. Nebija.
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iespēja pārrēķināt medicīnas centra ieguvumus un zaudējumus, nav bijis laika izanalizēt
Aprūpes nodaļā 2020. gadā tika izpildītas 4 742 gultu dienas, ārstēts 671 pacients, vidējais
ārstēšanās ilgums 7.17 dienas, gultu noslogojums 55.93%. Tika veiktas | 175 ķirurģiskas un
traumatoloģiskas operācijas.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopējais saņemtais valsts apmaksāto pakalpojumu
finansējums no NVD pieaudzis par 150 006 euro jeb 10.23%.

Finansējuma 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
*Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem” kā arī atalgojuma pacelšanai pārējam personālam, attiecīgi arī darbā devēja
nodokļu daļa. Kopā darba algās un VSAOI 2020. gadā samaksāts 1 394 364 euro. kas ir par 52
695 curo vairāk, salīdzinājumā ar 2019. gadu. Uzņēmumā strādāja vidēji 112 darbinieki. Vidējā
mēneša darba alga ārstiem 2 011 curo: vidējam medicīniskam personālam 1 048 curo;
saimnieciskam personālam 717 euro. Pārrēķinot uzkrājumus neizmantotājiem atvaļinājumiem
redzam, ka uzkrājums ir ļoti liels. Šāda situācijaveidojās, jo šogad bija iespēja ievadīt reālos
darbinieku atvaļinājumu uzkrājumus no personu lietām grāmatvedības programmā, iepriekš dati
tika noziņoti grāmatvedības firmaiuniespējams dati netika precīzi rēķināti. kā rezultātā veidojas
tāda uzkrājumu starpība. Protams, arī darba specifikas dēļ. lai nodrošinātu medicīnas
pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību,netika regulāri izņemii atvaļinājumi.

Valsts politika, attiecībā uz aprūpes slimnīcu izvietojumu un linansēšanu, nav būtiski
mainījusies. SLA *Saldus medicīnas centrs” veica būtiskus uzlabojumus kvalitatīvaārstniecības
procesa nodrošināšanā, piesaistot jaunu speciālistu nodaļas vadītāja amatā, medicīniskajam
personālam pievienojās 1 audiologopēds. 1 traumatologs, 1 anesteziologs, 1 dermatologs, 1

ginekologs, 1 bērnu masiere, 1 palīgstrādnieks, 2 reģistratores, 1 apkopēj u palīgi, 1 ārsta.
palīgs, sabiedrības veselības organizators. 1 saimniecības māsa un 3 medicīnas māsas.

Ar jaunu speciālistu piesaisti pacientiem tiek nodrošināti jauni medicīniskie pakalpojumi
— PRP injekcijas — ar trombocītiem bagātinātas plazmas injekcijas, kuras izmanto ortopēdijā —

dzīšanas paātrināšanai, iekaisumu ārstē! un sāpju mazināšanai. Tika iegādāts speciāls
inventārs — centrifūga asins komponentu sadalīšanai. Jāpiebilst, ka tuvākāsslimnīcas, kur šāds
pakalpojums tiek sniegts, ir Liepāja un Rīga. Medicīnas centrā pacientiem iriespēja arī izvēlēties
izmantot 3D ģipsi, kasirviegls, elpojošs un nesalīdzināmi ērtāks par parasto. Ārstu pulku
papildina ārsts traumatologs — ortopēds, kuršir specializējies mugurkaula slimību ārstēšanā un
ortopēdijā. Pacientiem ir iespēja saņemt arī ehokardiogrāfijas izmeklējumu, kas līdz šim Saldū
netika veikts. Tika iegādāti jauni un modemi holteri, ar kuriemir iespējas veikt holtera
monitorēšanas izmeklējumus no 24 h—96 h. Kā vēl viens jauninājums bija vakcinācijas kabineta
izveide, kurš ir sertificēts veselības inspekcijā. Kabinets bija apmeklēts visu gadu, veicot
vakcīnas pret gripu, ērču encefalītu, pneimokoku un nu jauarī Covid-19 vakcinācija.

Vienas no lielākajām SIA „Saldus medicīnas centrs” līdzekļu investīcijām 2020. gadā
bija remontdarbu veikšana, pamatlīdzekļuun mazvērtīgā inventāraiegādei

Remontdarbos ieguldīti kopā 36 606 euro (slimnīca 2. stāva koridora remonis — 7 635
euro, 1. stāva telpu sienu demontāža — 1 238 euro, tualešu remonts — 809 euro, reģistratūra:
pārbūve — 9 109 euro, 2. stāva Covid-19 izolatora izveide — 12 969 euro, kafejnīcas telpas
remonts — 4 473 euro, un darbinieku garderobes remonts—1 181 euro). Slimnīcas rā tika.
ierīkota automātiskā ugunsdzēsības signalizācija un aprīkotas telpas ar dūmu detektoriem — 7.

019 euro.Pie vecās slimnīcas tika uzsākta asfalta seguma atjaunošana 2020. gadā investējot 3

937 euro.
Tika iegādāti pamatlīdzekļi — datori par 4 220 euro, .G LED televizors reģistratūrā 440

euro, rokudezinfeki iekārta 1 077 euro, automi virsmu dezinfekcijas iekārta 4 816 euro,
medicīniskās iekārta - 6 987 euro (holteri 2 gb, procedūru lampa ķirurģiskā kabinetā, centrifūga
plazmas injekcijām). Pēc gada inventarizācijas veikšanas tika norakstīti un izslēgti no uzskaites
pamatlīdzekļi par kopējo summu 3 607 euro. Izslēgšanas iemesls — novecojuši, nestrādā, nav
vairs labojami vai arī neatmaksājas remonta izdevumi.

Tika iegādāts arī mazvērtīgais inventārs par kopsummu7 792 curo (mēbeles, termo čeku
printeri un naudas lādes, darba apģērbs, biroja krēsli, LED televizors, ledusskapis, mikroviļņu
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krāsns. 5 gultu putu matrači. insektu sieti aprūpes nodaļas logiem, aizkari, dokumentu
smalcinātājs, telelona aparāts, tīkla iekārtas, pulsa oksiometri, tonometri u.c. ).

Medicīnas centram ir izveidojusies veiksmīgasadarbība ar Saldus novada un Brocēnu.
novada pašvaldībām. Kopā tiek risināti dažādi saimnieciski un organizatoriski jautājumi. Ar
pašvaldību finansējumu tika izveidota Covid-19 pacientu tranzīta telpa, kā arī izveidota papildus
darba vieta darbiniekamuz. 3 mēnešiem dezinfekcijas veikšanai.

Lai 2020. gadā samazinātu zaudējumu apmēru tika pārskatīts medicīnas centra maksas
pakalpojumu cenrādis un paceltas maksas pakalpojumu cenas. Lai lietderīgi izmantotu medicīnas
centra tukšās telpas, tika noslēgti jauni nedzīvojamo telpu nomaslīgumi,

kā
arī. pārrēķi

nedzīvojamotelpu nomas mak: tm ēkām unslēgti jauni līgumiar nomniekiem, piemērojot
de minimis atbalsta programnu. Taču lielākie uzņēmējdarbības riski 2020. gadā bija saistīti ar
Covid-19 pandēmijas izplatīšanos. Šī negaidītā situācija radīja papildus izdevumus darba
drošības līdzekļu un materiālu iegādē. Savukārt valsts mērogā bija vērojams straujš cenu kāpums
atsevišķu materiālu pozīcijām - sejas maskām. vizieriem, vienreizējiem halātiem, cimdiem,
medikamentiem un citiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. Sākotnēji medicīnas centrs no
saviem finanšu līdzekļiem iegādājās šīs preces, kuru iegāde vēlākā laika periodā. attīstoties
pandēmijai plašākos apmēros, tika apmaksātas no valsts piešķirtajiem papildus līdzekļiem.
Ārkārlējās situācijas laikā samazinājās kopējais sniegto maksas pakalpojumu skaits, jo tie tika
aizliegti. Tas būtiski ietekmēja uzņēmuma ieņēmumus.

Ar 2021. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu dienestsir iekļāvis SIA
centru” Padziļinātās sadarbības programmas bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā.

2021. gadā plānota uzņēmuma apgrozījuma palielināšanās, ko ietekmēs atalgojuma,
sniegto medicīnisko pakalpojumu klāsta pieaugums un klientu skaita palielināšanās. ja SLA.

«Saldus medicīnas centrs” netiks samazināts kvotēto pakalpojumu apjomsun izmaksas, kā arī
Covid-19 pandēmija mazināsies. Vienlaicīgi plānots arī uzlabot uzņēmuma rentabilitāti.
Nākotnē, nepieciešams īstenot vairākus taupības pasākumus. kas palielinātu saimnieciskās
darbības efektivitāti. Galvenokārt taupības pasākumi akcentējamiuz lietderīgu pieejamo resursu
izmantošanu. liks pārrēķinātas medicīnisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Kā arī pēc
iespējas samazināti uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem un sekots līdzi, lai darbinieki
regulāri izņemtu ikgadējos atvaļinājumus.

STA *Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķiir šādi:

* nodrošināt efektīvu SIA "Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējuma
pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētudarbības ilgtspējību un visiem Saldus un
Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes
pakalpojumiem. kas tiek apmaksāti novalsts budžeta līdzekļiem.

atbilstoši dokumentā „Pamatnostādnes „F-veselība Latvijā” iekļautajiem E-

veselības politikas rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, intensīvi strādāt pie F-

veselības funkciju un iespēju ieviešanas. E-veselības ieviešanas mērķis ir uzlabot veselības
aprūpes kvalitāti un efektivitāti. pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvu un drošu pacientu datu
apstrādi, veselības aprūpes resursu efektīvāku izmantošanu, samazināt ārstniecības iestāžu
administratīvoslogu, kā arī veicināt pacientu iesaisti savas veselības aprūpē. Medicīnas centrs ir
veicis organizatoriskas un tehniskas pārmaiņas reģistratūras darbībā. lai samazinātu pacientu
gaidīšanu uztelefona sarunu.

Ar mērķi uzlabot SMC piedāvāto pakalpojumu pieejamību, jāīsteno attīstības plāns, kas
nodrošina pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte, telpu un
infrastruktūras 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). Ir jāveic investīt uzņēmuma infrastruktūras attīstībā un medicīnisko
tehnoloģiju attīstībā, kas ļautu palielināt apkalpoto pacientu skaitu, palielināt sniegto ambulatoro
konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu un rehabilitācijas
pakalpojumu kvalitāti un apjomus, kāarī palielināt kopējo apgrozījumu.

2021. gadā plānotie darbi
* Datortehnikas iegāde,
« Rehabilitācijas pakalpojumu telpu paplašināšana (pēc iespējām).

taldus medicīnas.
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+ Kabinetu remont:
* Pie vecās slimnīcas asfalta seguma atjaunošanas pabeigšana,
* Gultu nomaiņa aprūpes nodaļā

SIA „Saldus medicīnas centrs” pārskata gaduir noslēdzis ar zaudējumiem 44 434 euro.

Galvenokārt taupības pasākumi akcentējami uz lietderīgu picejamo resursu izmantošanu -
ko arī esam izpildījuši, iznomājot tukšās telpas. Lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus, esam
uzsākuši darbu pie darbinieku izvērtēšanas unmotivēšanas sistēmas izveides. Papildus jau veikto
uzņēmuma risku apzināšanai, darbu turpinām pie šo risku aktualizācijas, ņemot vērā Covid-19
pandēmijas radušos jaunos apstākļus. Uzsākts darbs pie medicīnas centra mājas lapas pārveides.
aktīvāk izmantojam Facebook platformu un laikrakstu "Saldus Zeme” informatīvo rakstu
sagatavošanu. Repulāri sadarbojamies ar Kurzemes radio un reģionālo televīziju. Regulāri tiek
veiktadarbinieku apmācība ar jauni lo platformuizmantošanāgan ikdienas
saziņā, ganattālināta darba veikšanai. Sistemātiski notiek darba aizsardzības veicamie pasākumi.

Lai uzskatāmi raksturotu Saldus medicīnas centra sasniegtosrezultātus , pirmo reizi esam.
spējuši sagatavot pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem ambulatoro pakalpojumu sniegšanā .

2020.gadā tika pilnveidota pakalpojumu uzskaites sistēma. kas ļauj iegūt precīzākus datus par
veiktajām manipulācijām unspeciālistu apmeklējumiem. Papildus raksturojošs skaitliskais darba
rezultāts, kas navietverts tabulā ir pacientu skaita salīdzinošie darītāji :

2019. gadā 29823
2020.gadā — 32 792

Ambulatorie pakalpojumi 2020. Gadā

Ārsts Spec.kods Valsts Maksas Apmekl.|Tajā sk.
| apm.apmekl.|pakalpojumi kopā bērni

ĶIRURGS P03 m505
|

m 7602 96
TRAUMATOLO! P13 1266 65 1331

| 105
PSIHIATRS AI91:PI9

|
4636 1054 5690 605

NARKOLOGS P28 | 317 1013 1330 118
ONKOLOGS pPī6 | 83 _0 83 0
OKULISTS P22 4379 1223 5602. 403
LOR P23 2168 96 3094 | 539
PNEIMOLOGS AOL 1795 304 2099 360

GINEKOLOGS P14 | 2260 32
| 2292 75

GRŪTNIEČU KAB. |
P14(04) 808 2 810 | 20—DERMATOLOGS P27 660 5 I) 120

ENDOKRINOLOGS P38 543 30 573 2

KARDIOLOGS P52 PIE 18 291 |0NEFROLOGS,
|

P59 282 0 282 0
NEIROLOGS

| ro | 47 4 421 9
RENABILĪT. P34 1539 7 1566 403
ANESTEZIOLOGS Pl8 177 0 177 4
GASTROFNETER. | | 29 |2 | 3
OSTKORFFIEKSOTER prr7t”
ARODĀRSTS P53 0 880 880 3
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Kabinets Valsts. Maksas Apmekl. | Tajā sk.
apm.apmekl.|pakalpojumi kopā bēri

[EKG PIERAKSTS (06003) 2747 312 3059 137
(EKG APRAKSTS (06004) MI9 30 a 130 0

VELOERGOMETRIJA 3 65 | 68 1

(06021) _ |IIOLTERA MONIT.(06013 379 ī7 36 ūī

ENOKARDIOGRĀFIJA. O ī5 129 4
(06033) —ļBRAHIĀLĀ = o 23 0
SPIED.MĒR (06103).
PRP injekcijas 2

NEIROSON.IZMEKI 781 T 282 1

FIZIOTERAPEITS 6688 TI0š 796 2005

ERGOTERAPEITS 1296 40 1336 707

AUDIOLOGOPĒDS, 186 0 186 143

PODOLOGS, 1168. «56 1824 T1

UZTURA SPECIĀLISTS 793 70 197 267 44

(FIZTERAP.KAB.|mn8o|au | 3618 4889 1272
US dzemdn. M34 372 ī 373 8

US vispārējā. M33 2676, 2681 J]
SMPP 2808. C 2808. [571

Rērnu masāžas metode Mg | 2 a | kē nē
Profilaktiskie ambulatorie apmeklējumi pie speciālistiem( kopējo apmekl.skaitā) - 401

Sālsistaba : 150 apmeklējumi
Ūdens procedūras - 615
Vakcinācijas kabinets - 163
Šofēru komisijas — 128
Ieroču atļauju izsniegšana - 74

Likviditātes rādītājs
Kopējais likviditātes rādīt 1.78

Kopējais likviditātes rād
rādītājs raksturo uzņēmuma spēju

ir apgrozāmo aktīvu attiecībapret īstermiņa sais
gt īstermiņa saistības. Šeit vēlamais rādītājs ir no 1 - 2.

Zemāko robežu nosaka tas, ka uzņēmumā apgrozāmo līdzekļu daudzumam jābūt vismaz tik
lielam, lai segtu īstermiņa saistības. Secinājums tāds, ka STA „Saldus medicīnas centram” uz
2020. gada beigām kopējais likviditātes rādītājs ir normas robežās untasir par 0.04 mazāksnekā
pagājušajā gadā.

Saistību vai maksātspējas rādītāji
Maksūtspēj raksturo uzņēmuma ilgtermiņa maksātspēju un finansiālo stabilitāti

Finansu rādītāji 31.12.2020.|31.12.2019.|Izmaiņas

—
OPtimālais |

S ņ rādītājs |

Visu saistību rādītājs 6s |065 ū 0.5
Finansiālā līdzsvara koeficients 210 214 0004 1

Visu saistību rādītājs raksturo saistību līmeni bilancē. Kreditori parasti vēlas, lai šis
rādītājs būtu zemāks, jo līdz ar to ir drošākas iespējas netraucēti saņemt aizdotās summas. SIA



„Saldus medicīnas centrs” šis rādītājs ir lielāks par optimālo, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu
tas nav mainījies.

Finansiālā līdzsvara kocficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Augsts šī
koeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumuir saistības — uzņēmums daudz izmanto.
aizņemtos līdzekļus. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri.

šī
koeficienta kritiskā robeža var

ievērojami pārsniegt I, būtiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Kreditori parasti
dod priekšroku zemākamšī koeficienta līmenim, jotas ir saistīts ar mazāku risku. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu,šis rādītājs ir nedaudz samazinājies.

Pēc linanšu gada beigām. 2021. gadā, Latvijas Republikā un daudzāscitās valstīs ir
stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina
ekonomikas allīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un
līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē
situāciju. Pašlaik Sabiedrība saredz, ka nav nekādi uzlabojumi saistībā ar koronavīrusu un
situācija valstī vēljoprojāmir neprognozējamā. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs
pārvarēt ārki sekojot līdz situācijai valstī un attiecīgi reaģējot uz to. Tomēr.
secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un
turpmāko notikumu ietekme uz. Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības
izvērtējuma. >Valdes priekšsēdētāja heclt fe N. Kleinberga

G
2021. gada 12. martā

23



EKO
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILBĪBU”

Reģ. Ne. LV 53603009121, Pasta ielā 47, Jelgava, LV-3001, Tālr. 26820815.

Neatkarīgu revidentu ziņojums

SIA „Saldus medicīnas centrs” dulībniekiem

Misu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši SIA „Saldus medicīnas centrs” ("Sabiedrība") pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata

0 3. līdz (7. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
* bilanci 2020.gada 31.decembrī,
* peļņas vai zaudējumu aprēķisu par gadu,kasnoslēdzās 2020. gada 31 decembrī, kā arī
+ finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu

paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pūrskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatupar SIA „Saldus medicīnas centrs”
fnanslālo stāvokli 2020.gada 31 decembrī unpartās darbības finanšu rezultātiem gadā. kas noslēdzžis 2020.gada.
31.decembrī, saskaņā ar Latvijās Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu ("Gada pārskatu
ur konsolidēto gada pārskatu likums”).

Atrinuma pamatojums.
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam ("Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas staudartiem (terpmāk- SRS). Mūsu
pienākumi, kas noteikti Šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par
finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam. neatkarīgi no Subiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatveža ētikas standartu padomes
izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām nv rasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai
finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu
ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības stanīdartujum Revīzijas pakalpojumu likontā noteiktos pārējos
profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu unatbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbikd Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:

* informācija par Sabiedrību, kassniegta pievienotā gada pārskatā 6. lapā,
* vadības ziņojums, kas sniegtspievienotā gada pārskatā no 18. līdz 23. lapai.

Mūsu atziņums par finanšu pārskatu nealtiecas uz gads pārskatā ietverto citu informāciju, on mēs nesniedzam par
to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas zīņošanas prasības saskaņā ar
Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un. to darot, izvērtēt, vai šī
cits informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām
revīzijasgaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības
vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem.
"Mūsu uzmanības lokā navnākuši apstākļi, par kurienr būtu jāziņo.
Cītus ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktuprasībām
Papildus tām, saskaņā ar Revīzijas pakatpojumu likumu mūsu pienākums īr sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums
ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu realamientējošā normētīvā akta, Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma, prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu tevīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt

» Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kumir sagstavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un

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



Vadības um personu, kurām uzticēta Sabiedrībus pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšupērskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā arGada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī par tūdas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda
saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, |gi būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne
krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilst
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības suiedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju turpināt darbību ur darbības
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai
arītai nay citas reālas altematīvas kā Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskata
procesa uzraudzību.

gatavošanas

Revideutu uibiklību par finsašu pūrskata revsziju.
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ
izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir
augsta līmeņa pārliecība, bettānegaraatē, ka revīzijā, kas veīkta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atktāta būtiska.
nestbilstība, ja tūda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ. un tās ir uzskatāmas pat būtiskānu,
ja var patnatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji
pieņem. balstoties uz šofinanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam
profesionālo skepticismu. Mēsarī:

+ identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās
būtiskas neetbilstības, izstrādājam ua veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam.

jas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka
netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks. ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības. jo krāpšana var ietvert slepenas norunas. dokumentu viltošanu, informācijas
aeuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus:

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

« izvērtējam pielietoto grāmatvedības politi
uzrādītās informācijas pamatotību;

atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības

+ izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz.
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, parto, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka.
būtiska menoteiktība pastāv, revidentu ziņojumē tiek vērst uzmanība uz (īmanšu pārskatā sniegto.
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāds informācija navsniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu.
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam.
Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrību savu darbību var pārtraukt:

+ izvērtējau vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus
pielikumā, unto, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus um notikumus.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cite starpū, sniedzam informāciju par
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējāskontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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