
Uzņēmuma gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai
5 Vidējais darbinieku skaits 24
7 Likvidācijas slēguma bilance Nē
9 Saimnieciskās darbības pārskats Nē

10 Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

11 Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Nē

12 Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
13 Grāmatvedis uzņēmuma grāmatvedis

Grāmatveža vārds, uzvārds Gaida Ribāka
Grāmatveža amats grāmatvede

14 Apstiprināts publiskošanai 02.03.2017
Amatpersonas amats valdes locekle

Paskaidrojums
Gada pārskats par 2016. gadu apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē 02.03.2017, protokola Nr. 01.
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
1. Attīstības izmaksas. 30 0 0
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 0 0
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 50 0 0
4. Nemateriālā vērtība. 60 0 0
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem. 70 0 0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 0 0
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 69872 76161
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 69872 76161
b) ieguldījuma īpašumi 120 0 0
2. Dzīvnieki un augi: 130 0 0
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi 140 0 0
b) bioloģiskie aktīvi 150 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. 160 0 0
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 170 0 0
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. 180 0 0
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 5347 7787
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 200 0 0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. 210 0 0
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 75219 83948
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 240 0 0
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām. 250 0 0
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā. 260 0 0
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām. 270 0 0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. 280 0 0
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 290 0 0
7. Pašu akcijas un daļas. 300 0 0
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 310 0 0
9. Atliktā nodokļa aktīvi 320 0 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 0 0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 75219 83948
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 2700 2310
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. 380 0 0
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 390 0 0
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 0 0
5. Dzīvnieki un augi. 410 0 0
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi 420 0 0
b) bioloģiskie aktīvi 430 0 0
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 440 0 0
I. Krājumi kopā 450 2700 2310
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 324 1663
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 0 0
3. Asociēto sabiedrību parādi. 490 0 0
4. Citi debitori. 500 39 40
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā. 510 0 0
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 520 0 0
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 209 246
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 1662 0
II. Debitori kopā 550 2234 1949
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 570 0 0
2. Pašu akcijas un daļas. 580 0 0
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos. 590 0 0
4. Atvasinātie finanšu instrumenti. 600 0 0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā 610 0 0
IV. Nauda. 620 14243 5927
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 19177 10186
BILANCE 640 94396 94134

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 82020 82020
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums. 670 0 0
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 680 0 0
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 690 0 0
5. Rezerves: 700
a) likumā noteiktās rezerves; 710 0 0
b) rezerves pašu akcijām vai daļām; 720 0 0
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves; 730 0 0
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai; 740 0 0
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve; 750 0 0
f) pārējās rezerves. 760 0 0
Rezerves kopā 770 0 0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -55915 -56809
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 302 894
Pašu kapitāls kopā 800 26407 26105
Uzkrājumi: 810
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām. 820 0 0
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem. 830 0 0
3. Citi uzkrājumi. 840 0 0
Uzkrājumi kopā 850 0 0
 Ilgtermiņa kreditori: 860
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 870 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. 880 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 890 0 0
4. Citi aizņēmumi. 900 0 0
5. No pircējiem saņemtie avansi. 910 0 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 920 0 0
7. Maksājamie vekseļi. 930 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 940 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām. 950 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 960 0 0
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

11. Atliktā nodokļa saistības 970 0 0
12. Pārējie kreditori. 980 0 0
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 34021 41824
14. Neizmaksātās dividendes. 1000 0 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 34021 41824
Īstermiņa kreditori: 1020
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 1030 0 0
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi. 1040 0 0
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm. 1050 0 0
4. Citi aizņēmumi. 1060 0 56
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 3015 0
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 1139 1583
7. Maksājamie vekseļi. 1090 0 0
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 0 0
9. Parādi asociētajām sabiedrībām. 1110 0 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 6744 6088
11. Pārējie kreditori. 1130 7850 7971
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 6804 5403
13. Neizmaksātās dividendes. 1150 0 0
14. Uzkrātās saistības. 1160 8416 5104
15. Atvasinātie finanšu instrumenti. 1170 0 0
Īstermiņa kreditori kopā 1180 33968 26205
BILANCE 1190 94396 94134
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 223890 218700
a) no lauksaimnieciskās darbības 20 0 0
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 223890 218700
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 201717 206152

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 22173 12548
4. Pārdošanas izmaksas. 60 0 0
5. Administrācijas izmaksas. 70 27157 24277
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 6458 13057
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 1172 434
8. Ieņēmumi no līdzdalības: 100 0 0
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā 110 0 0
b) asociēto sabiedrību kapitālā 120 0 0
c) citu sabiedrību kapitālā 130 0 0
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa
finanšu ieguldījumus:

140 0 0

a) no radniecīgajām sabiedrībām 150 0 0
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un
citiem ilgtermiņa debitoriem

160 0 0

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi: 170 0 0
a) no radniecīgajām sabiedrībām 180 0 0
b) no citām personām 190 0 0
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas. 200 0 0
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas. 210 0 0
a) radniecīgajām sabiedrībām 220 0 0
b) citām personām 230 0 0
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 302 894
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 0 0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 302 894
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām 270 0 0
17. Ārkārtas dividendes 280 0 0
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 302 894
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Attēlot tikai
piezīmes
1 Sabiedrības sniegtā informācija
1.1 Vidējais darbinieku skaits 24
1.2 Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām
1.2.1 Valdes locekļi 1
1.2.2 Padomes locekļi 0
1.2.3 Pārējie darbinieki 23
1.3 Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā

un beigās
Skaidras naudas atlikums kasē 31.12.2015. =0,00 EUR un 31.12.2016.= 57 EUR;
Naudas atlikums norēķinu kontā 31.12.2015.= 5927 EUR un 31.12.2016. = 14186
1.4 Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies

turpmāk
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Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskata likumu", Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro(EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un
novērtēšanas metodes nav mainītas.
 Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos- 2016.gada
1.janvārī zaudēja spēku Gada pārskata likums un stājās spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums- ir mainīts
peļņas un zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu "pēc apgrozījuma izmaksu metodes" ar "klasificēts
pēc izdevumu funkcijas". Posteņu saturs un būtība no nosaukuma nomaiņas nemainās.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem"
a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 -pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumama iegūtā peļņa;
 -ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie
kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 -aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek
noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai
izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi
tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2016.n līdz 31.12.2016.

Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēse. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.

Posteņu pārkvalifikācija
Pārskata periodā, lai uzlabotu sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, tai skaitā, ievērojot Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likuma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu prasības, ir veiktas izmaiņas posteņu
klasifikācijā (t.sk.veikta posteņu detalizācija) salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja salīdzināmās summas
praktiski nav iespējams pārklasificēt, tad posteņu pārklasifikācija netiek veikta. Pārklasifikācijai (t.sk.posteņu detalizācijai) nav
ietekmes uz finanšu rezultātu. 2016.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2015.-31.12.2015. klasificēti pēc
2016.gada pārskata principiem un ir salīdzināmi.

Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti,
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā  finanšu pārskatā tiek atzīti.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.
1.4.1 Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1 Pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz 285 EUR. Iegādātie aktīvi zem 285 euro tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgais inventārs.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitēmie iegādes nodokļi, visas uz iegādi tieši attiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatlīdzekļiem aprēķina pēc lineārās
metodes no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika
periodā, lai norakstītu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas
vadības noteiktās likmes:
-ēkas un būves   5%
-automašīnas      15%
-pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  20%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša,kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam
mērķim.Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šis
pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi.Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas
atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas.
Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās litošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vārtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.
Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un
norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.
1.4.1.2 Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Pārskata periodā nemateriālo ieguldījumu nav.
1.4.2 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.1 Krājumu uzskaite
Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši periodiskās inventarizācijas metodei.
Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi:
- materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc metodes "Pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO).
Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas
un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi.
1.4.2.2 Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Nedrošiem parādiem uzkrājumi netiek veidoti.
1.4.3 Uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrājumi  tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums(juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums,
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības,
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie
izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai  un vienīgi tad, kad ir
praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas peļņas vai zaudējumu
aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas.
Uzkrātie ieņēmumi: kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā ar kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav
pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta(rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrātās saistības: uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par
pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu
iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšania paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem: uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot
darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto
atvaļinājuma dienu skaitu.
1.4.4 Kreditoru uzskaite
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši  attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.

Postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, kā arī debitoru parādu kredīta atlikumu.
1.4.5 Ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņemumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Var  ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu,ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, ne tikai juridisko formu.

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti;
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir
attiecīgais darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā
atgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to
vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:
- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām- saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas tiek
aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem -saņemšanas brīdī;
- pārējie ieņēmumi- to rašanās brīdī.
Pārējos ieņēmumos tiek uzrādīta taksācijas periodam aprēķinātā ERAF summas daļa.
Taksācijas periodā tiek koriģēta-pārnesta no "neto apgrozījuma" posteņa uz "pārējos ieņēmumos" ERAF summa ailē "iepriekšējā
pārskata gada beigās".
1.4.7 Izdevumu atzīšanas principi
Izdevumi tiek atzīti pamatojoties uz saņemtajiem iekšējiem vai ārējiem attaisnojuma dokumentiem.
Postenī "administrācijas izmaksas" tiek uzrādīta administrācijas alga, izdevumi veidlapu, kancelejas preču utml. iegādei.
1.8 Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma)
1.8.5 Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem
1.11 Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā
2 Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām
2.2 Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas

normatīvajā regulējumā
2.3 Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās

grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu
3 Skaidrojums par bilances posteņiem Aktīvs
3.1 Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1 Nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.1 Attīstības izmaksas
3.1.1.1.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.1.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.1.2 Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
3.1.1.2.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.2.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.1.3 Citi nemateriālie ieguldījumi
3.1.1.3.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.1.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2 Pamatlīdzekļi
3.1.2.1 Nekustamie īpašumi
3.1.2.1.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.1.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.1.5.1 pārskata gada sākumā 63179
3.1.2.1.5.2 pārskata gada beigās 69467
3.1.2.1.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
2016.gadā aprēķinātais nolietojums 6288
3.1.2.2 Dzīvnieki un augi
3.1.2.2.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.2.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.3 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
3.1.2.3.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
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3.1.2.4 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
3.1.2.4.1 Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa
3.1.2.4.2 Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus 490
3.1.2.4.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.2.4.5.1 pārskata gada sākumā 48850
3.1.2.4.5.2 pārskata gada beigās 51781
3.1.2.4.6 pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas
2016.gadā aprēķinātais nolietojums 2931
3.1.3 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
3.1.3.5 Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:
3.1.4 Skaidrojums par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā
3.1.10 Atliktā nodokļa aktīvi
3.1.10.3 Izmaiņas 0
3.2 Aizdevumi
3.2.1 1. tabula. Aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes

locekļiem)
3.2.4 4. tabula. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām
3.3 Papildus skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem
4 Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs
4.1 Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas
4.3 Uzkrājumi

Uzkrājuma veids Paredzamais saistību rašanās
laiks

Paredzamais saistību
segšanas laiks

Paredzētā izdevumu
atlīdzināšanas summa, ja

izdevumus atlīdzinās trešā
summa

Uzkrājuma vērtības un
diskonta likmes izmaiņu
ietekme (ja novērtēšana

veikta izmantojot
diskontēšanu)

uzkrājums
atvaļinājumam

2016.gads 2017.gada 1.pusgads

uzkrātās saistības
piegādātājiem

2016.gada decembris 2017.gada janvāris-
marts

4.4 Kreditori
4.4.1 Atliktā nodokļa saistību atlikumi
4.4.1.3 Izmaiņas 0
4.4.2 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)
4.4.2.1 Pārskata gada sākumā 6088
4.4.2.2 Pārskata gada beigās 6744
4.4.2.3 Izmaiņas -656
4.4.3 Nākamo periodu ieņēmumi
4.4.3.1 Pārskata gada sākumā 47227
4.4.3.2 Pārskata gada beigās 40825
4.4.3.3 Izmaiņas 6402
4.4.7 Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem
nav
5 Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu
5.2 Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem
5.2.2 Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot sabiedrības saimnieciskās

darbību
5.2.4 Atlīdzība vadībai
5.2.4.1 Padomes locekļi 0
5.2.4.2 Valdes locekļi 9270
5.2.5 Personāla izmaksas
5.2.5.1 Atlīdzība par darbu 117784
5.2.5.3 Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas 29972
5.3 Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem
5.3.1
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NACE kods (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) Summa

8690 25329
87 191789
4939 761
6820 4705
559 701

5.6 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
Izdevumu veids Summa

Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai)
aprēķināto atlīdzību (likuma 54.pants pirmā daļa 2.punkts) kopā

544

Attēlot
saīsināto
finanšu
pārskata
pielikumu
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Revidenta ziņojuma datums 02.03.2017
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 55403038751
Licences numurs 171
Sertifikāta numurs 196
Komentārs zvērinātā revidente Valentīna Razujeva
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija

 

Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums vad.zin..docx

5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu lemums.docx

6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības
samazināšanās

7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
8 Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums atz vsac.pdf

9 Finanšu pārskata pielikums parskata pielik..docx

10 bilances atsifrejums b.at_.2016.docx

11 pelna vai zaudejums p.z.2016.docx

12 nodokli 2016nodokli.docx

13 zverinatas revidentes parskats 3.pdf

14 zverinatas revidentes parskata turpinajums 1 4.pdf

15 zverinatas revidentes parskata turpinajums 2 5.pdf

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016
Piemērots minimālais nodoklis
no saimnieciskās darbības

Nē

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja apliekamais ienākums Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

01 Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas (4.pants) 302
02 Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi (4. un 5.pants), tai skaitā: 408
02.1 piemērojot koeficientu 1,5 408
02.2 nepiemērojot koeficientu 1,5 0
03 Apliekamais ienākums (zaudējumi) (1.r.+2.r.) 710
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
II. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) palielināšana (samazināšana)
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

04 Gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa
(6.panta 1.d. 1.p.), tai skaitā:

9219

04.1 nodokļu maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas
tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs piemēro palielinošo koeficientu (13.panta 1.2d.)

0

05 Soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotā summa, kā arī nokavējuma naudas un citu soda
sankciju summa (6.panta 1.d.2.p.)

0

06 Neatlīdzinātās iztrūkuma un izlaupījuma summas (6.panta 1.d. 3.p.) 0
07 Izmaksas nerezidentiem (6.panta 1.d.4.p.) (summas norāda, ja uzņēmums no tām nav ieturējis nodokli

saskaņā ar 3.panta 4.d. 2.-6.p. un 8.d.), tai skaitā:
0

07.1 atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem 0
07.2 atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu 0
07.3 maksājumi juridiskajām un fiziskajām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru

kabineta noteiktajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās
0

08 60% no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas (6.panta 1.d. 5.p.) 0
09 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa (salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu), kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā (izņemot uzkrājumus, kas izveidoti saskaņā
ar 7. un 9.1 pantu), un bezcerīgo (zaudēto) parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās (6.panta 1.d. 6.p.)

0

10 Zaudējumi no akciju atsavināšanas (6.panta 1.d. 8.p.) 0
11 Zaudējumi no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, kas

nav akcijas  (6.panta 1.d. 81.p.)
0

12 Izdevumu summa, kas saistīta ar akciju un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās
apgrozības vērtspapīru iegādi, atsavināšanu vai glabāšanu taksācijas periodā  (6.panta 1.d. 8.2p.)

0

13 Izdevumu summa, kas radusies tonnāžas nodokļa maksātājam, gūstot ieņēmumus no kuģu izmantošanas
starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 9.p.)

0

14 Tonnāžas nodokļa maksātāja gada pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo
ieguldījumu vērtību summa, ja šie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi izmantojami ieņēmumu gūšanai
no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 1.d. 10.p.)

0

15 Nodokļa maksātāja procentu maksājumu summa taksācijas periodā(6.panta 1.d. 11.p.), tai skaitā: 0
15.1 procentu maksājumu pārsnieguma summa pār pieļaujamo procentu maksājumu apmēru (6.4 panta 1.d.) vai 0
15.2 procentu maksājumu summa proporcionāli parādu saistību vidējā apjoma pārsniegumam pār četrkāršotu

pašu kapitāla apjomu (6.4 panta 2.d.)
0

16 Darbinieku labā izdarītās iemaksu summas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju summas par
darbinieku dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" 8.panta piekto daļu, ja nodokļu maksātājam taksācijas perioda pēdējā dienā ir nodokļu parādi
(6.panta 1.d.12.p.)

0

17 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (6.panta 1.d. 13.p.) 0
18 Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļu nomu (6.panta 1.d. 14.p.) 0
19 Procentu maksājumi, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa iegādi vai nomu (6.panta 1.d.15.p.) 0
20 Summa, par kuru tiek samazināti saskaņā ar 9.1 pantu nedrošiem parādiem izveidotie uzkrājumi, vai parāds

nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots uzkrājums nedrošiem parādiem (6.panta
1.d. 18.p.)

0

21 Starpība starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par prasījuma tiesību nodošanu
(cedēšanu) citai personai (6.p.1.d.19.p.)

0

22 Ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kurus apmaksājusi
kredītiestāde (6.panta 1.d. 20.p)

0

23 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, kas atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem, sadalītā pārpalikuma daļa, kura ir apliekama ar
uzņēmumu ienākuma nodokli (6.panta 1.d. 21.p)

0

24 Izdevumu summa, kas saistīta ar likuma 6.panta ceturtās daļas 18., 19.un 20.punktā minēto ienākumu gūšanu
(6.panta 1.d. 22.p)

0

25 Izdevumu summa, kura uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kurai piemērots likuma 6.6pantā
noteiktais koeficients (6.panta 1.d. 23.p)

0

26 Pētniecības un attīstības izmaksu summa, kurai piemērojama likuma 6.6panta ceturtā daļa (6.panta 1.d. 24.p) 0
27 Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs (izņemot 7., 8. un 9.1 pantā minētos

gadījumus), neskaitot 9.r. norādītos (6.panta 3.d.)
0

28 Izdevumu summa par prettiesisku dabas resursu ieguvi vai lietošanu (6.panta 3.d.) 0
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Nodokļu
maksātāja dati

29 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
samazinājuma summa, izņemot samazinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5. un 5.3d.), tai skaitā:

0

29.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

29.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēta
ilgtermiņa ieguldījuma samazinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

30 Zaudējumu summa, kas radusies atsavinot reprezentatīvo vieglo automobili (6.panta 5.4d.) 0
31 Ārvalstu (kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valstis)

apdrošināšanas sabiedrībām izdarīto apdrošināšanas prēmiju maksājumu summa par tādiem pakalpojumiem,
kurus nodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības (6.panta 6.d.)

0

32 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības
samazinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, apvienošanu vai sadalīšanu (6.2
pants)

0

33 Nodoto akciju pārvērtēšanas rezultātā radusies vērtības samazinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

34 Saņemtā un 12 mēnešu laikā nereinvestētā kompensācijas summa vai tās daļa par piespiedu kārtā zaudētu
zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.)

0

35 Dividenžu summa, kas saņemama no dividenžu izmaksātāja, kurš ir tādas valsts vai teritorijas rezidents, kura
ir atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju (11.panta 2.d.)

0

36 Darījumu vērtības starpība, kas radusies darījumos ar saistītiem uzņēmumiem (12.pants, 2.pielikums) 0
37 Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summa, ja tos veic nomnieks un

tie nav paredzēti nomas līgumā (13.panta 9.d.)
0

38 Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma
nodokļa taksācijas gada deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

39 Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 900
39.1 norakstītie debitoru parādi 900
39.2 0
39.3 0
40 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas)

summa(4.r.+5.r.+6.r.+7.r.+8.r.+9.r.+10.r.+ 11.r.+12.r.+13.r.+14.r.+15.r.+16.r.+17.r.+18.r.+19.r.+20.r.+
21.r.+22.r.+23.r.+24.r.+25.r.+26.r.+27.r.+28.r.+29.r.+30.r.+
31.r.+32.r.+33.r.+34.r.+35.r.+36.r.+37.r.+38.r.+39.r.)

10119
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
III. Apliekamā ienākuma (zaudējumu) samazināšana (palielināšana)
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

41 Pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstāmo nemateriālo ieguldījumu vērtības summa saskaņā ar likuma
13.pantu (6.panta 1.d.1.p.), tai skaitā:

6153

41.1 Pamatlīdzekļu nolietojuma summa jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām, kurām nodokļu maksātājs
piemēro 13.panta 1.2d. (13.panta 1.1d.)

0

42 Nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu, preču vai pakalpojumu loterijas
organizēšanas valsts nodevas summas, kas nav iekļautas deklarācijas 1.r., bet attiecas uz taksācijas periodu
(6.panta 4.d.1.p.)

0

43 Zaudēto parādu summa saskaņā ar 9.pantu (6.panta 4.d. 3.p.), tai skaitā: 0
44 Nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo

taksācijas periodu, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos
ir bijušas iekļautas apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 3.p.)

0

45 Ieņēmumu summa no starpības starp valsts un pašvaldību īpašuma vai tā daļas privatizācijā ieguldīto
privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un šī īpašuma vai tā daļas, kas privatizēta par sertifikātiem,
pārdošanas cenu (6.panta 4.d. 4.p.)

0

46 Ieņēmumu summa no kapitālsabiedrības negatīvās nemateriālās vērtības, ja privatizēta valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrība (6.panta 4.d. 5.p.)

0

47 Uzkrājumu un rezervju samazinājuma summa salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ja šo
uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas
apliekamajā ienākumā (6.panta 4.d. 6.p.)

0

48 Atgūtās bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summas, kuras tieši iekļautas izdevumos un par kurām iepriekšējo
taksācijas periodos ir palielināts apliekamais ienākums (6.panta 4.d.6.1 p.)

0

49 Nokavējuma naudas samazinājuma summa, kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem (6.panta 4.d. 7.p.) 0
50 Izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu un to aprīkojuma atlikusī vērtība nodokļu

maksātāja finanšu grāmatvedībā (6.panta 4.d. 8.p.)
0

51 Ienākumu summa no akciju atsavināšanas (6.panta 4.d. 9.p.) 0
52 Ieņēmumu summa, ko tonnāžas nodokļa maksātājs gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos

pārvadājumos un ar to saistītās darbībās (6.panta 4.d. 10.p.)
0

53 Izmaksu summa, kas saistīta ar to obligāto eksemplāru ražošanu, kuri saskaņā ar Obligāto eksemplāru
likumu piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (6.panta 4.d. 11.p.)

0

54 Izmaksu summa, lai nodrošinātu specializētu jaunu darba vietu darbiniekam ar fizisko vai psihisko spēju
ierobežojumu (ar invaliditātes grupu) (6.panta 4.d. 12.p.)

0

55 Parāda summa, par kuru iepriekšējos taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums un
par kuru taksācijas periodā ir veikti norēķini (6.panta 4.d. 13.p.)

0

56 Summa, par kuru, saskaņā ar tiesas lēmumu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesā tiek dzēstas vai samazinātas kredītsaistības, ja tās ir iekļautas nodokļa maksātāja
apliekamajā ienākumā un nav uzrādītas nodokļa maksātāja izdevumos (6.panta 4.d. 14.p.)

0

57 Ienākums no to Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru
atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām), kuri nav akcijas (6.panta 4.d. 15.p.)

0

58 Nokavējuma naudas un soda naudas summu, kas ir dzēsta saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu
(6.panta 4.d. 16.p.)

0

59 Summa, kura kā pārpalikuma daļa saņemta no kooperatīvās sabiedrības un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības un iekļauta taksācijas perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā  (6.panta 4.d. 17.p.)

0

60 Augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācības nodrošināšanu profesionālās vidējās
izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros (6.panta 4.d. 18.p.)

0

61 Augstskolas ieņēmumi no publiski izpildītiem un izstādītiem darbiem, kas tapuši studiju procesā organizētas
mākslinieciskās jaunrades ietvaros (6.panta 4.d. 19.p.)

0

62 Augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas (6.panta 4.d.
20.p.)

0

63 Pētniecības un attīstības izdevumu summu, kas noteikta saskaņā ar likuma 6.6panta pirmo daļu (6.panta 4.d.
21.p.), tai skaitā:

0

63.1 Zinātniskā personāla vai zinātnes tehniskā personāla izmaksas 0
63.2 Atlīdzības summa zinātniskajai institūcijai par pētniecības pakalpojumiem 0
63.3 Atlīdzības summa sertificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas institūcijām par testēšanas, sertificēšanas un

kalibrēšanas pakalpojumiem
0

64 Bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies vērtības
palielinājuma summa, izņemot palielinājuma summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa maiņu (6.panta
5.d.) tai skaitā:

0
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Nodokļu
maksātāja dati

64.1 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies ieguldījuma īpašuma
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.2 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies bioloģisko aktīvu
palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

64.3 Bilances aktīvu posteņu pārvērtēšanas vai novērtēšanas patiesajā vērtībā dēļ radusies pārdošanai turēto
ilgtermiņa ieguldījuma palielinājuma summa (6.panta 5.3d.)

0

65 Darbinieka darba algas summas daļa, kas aprēķināta par zemessarga aizvietošanu (6.panta 18.d.) 0
66 Nodoto aktīva un pasīva posteņu pārvērtēšanas vai pamatlīdzekļu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības

palielinājuma summa saistībā ar saimnieciskās darbības veida nodošanu, kapitālsabiedrības apvienošanu vai
sadalīšanu (6.2 pants)

0

67 Nodoto akciju pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības palielinājuma summa saistībā ar akciju apmaiņu,
kapitālsabiedrības apvienošanu vai sadalīšanu (6.3 pants)

0

68 Kompensācijas summa par piespiedu kārtā zaudēto zemi, ēkām, to daļām un būvēm (10.panta 3.d.) 0
69 Pamatlīdzekļa nomaiņas gadījumā gūtais ienākums ( 10.1 pants) 0
70 Dividenžu summa, kas saņemama no citiem maksātājiem (11.panta 1.d.) 0
71 Saistītu personu darījumos radusies tirgus vērtības starpība, par kuru darījuma partneris palielinājis ar

uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu (12.panta 5.d.)
0

72 Zaudējuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa
taksācijas perioda deklarāciju (22.panta 10.d.)

0

73 Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 0
73.1 0
73.2 0
73.3 0
74 Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa

(41.r.+42.r.+43.r.+44.r.+45.r.+46.r.+47.r.+48.r.+49.r.+50.r.+51.r.+52.r.+
53.r.+54.r.+55.r.+56.r.+57.r.+58.r.+59.r.+60.r.+61.r.+62.r.+63.r.+64.r.+65.r.+66.r.+67.r.+68.r.+69.r.+70.r.+7
1.r.+72.r.+73.r.)

6153

75 Apliekamais ienākums (3.r.+40.r.-74.r.) 4676
76 Summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai

un lauku attīstībai (6.panta 4.d. 2.p., ne vairāk kā 75.r. summa)
0

77 Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas (75.r. vai ((75.r.–76.r.) ≥ 0)) 4676
78 Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma 14. pantu (78.1.r+78.2.r., bet ne

vairāk kā 77.r.)
4676

78.1 pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa (14.panta 1.d., 1.1 d., 1.2 d., 1.3 d., 6.d. un 10.d.; neskaitot
zaudējumus, kas segti saskaņā ar likuma 14.panta 1.4d.), tai skaitā:

4676

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 8 gadiem 35374 4676 30698
pirms 7 gadiem 0 0 0
pirms 6 gadiem 141 0 141
pirms 5 gadiem 0 0 0
pirms 4 gadiem 5902 0 5902
pirms 3 gadiem 7931 0 7931
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 49348 4676 44672
78.2 zaudējumu summa, kas tiek pārnesta, reorganizējoties vai nododot, apvienojot vai sadalot saimnieciskās

darbības veidus (14.panta 11.d., 11.1 d., 12.d. un 13.d.), tai skaitā:
0
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Nodokļu
maksātāja dati

Pirmstaksācijas periods, kad zaudējumi
radušies

Līdz taksācijas periodam
nesegtā zaudējumu summa

Zaudējumu summa, par
kuru samazina apliekamo

ienākumu taksācijas periodā

Zaudējumu summa, ko
pārnes uz nākamajiem
taksācijas periodiem

pirms 8 gadiem 0 0 0
pirms 7 gadiem 0 0 0
pirms 6 gadiem 0 0 0
pirms 5 gadiem 0 0 0
pirms 4 gadiem 0 0 0
pirms 3 gadiem 0 0 0
pirms 2 gadiem 0 0 0
pirms 1 gada 0 0 0

Kopā 0 0 0
78.3 zaudējumu summa, kas segta, pārnesot zaudējumus uz citas valsts nodokļu maksātāju (14.panta 1.4 d.) 0
79 Koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļu (77.r.- 78.r.) 0
80 Nodoklis no koriģētā apliekamā ienākuma (79.r. x nodokļa likme %) 0
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IV. Nodokļa atlaides Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Nodokļu
maksātāja dati

81 Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar
Latvijā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, par katru ārvalsti atsevišķi (16.pants), tai skaitā:

0

81.1 0
81.2 0
81.3 0
82 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa

ieguldījumiem (17.2pants; 5.pielikums)
0

83 Nodokļa atlaide ziedotājam - 85 procenti no ziedojumu summām (20.1panta 1.d.)(ziedotā summa x 0,85 <=
80.r. x 0,2)

0

84 Nodokļa summa pēc likuma 16., 17.2 un 20.1pantā noteikto atlaižu piemērošanas (80.r.–81.r.–82.r.–83.r.) 0
85 Citas nodokļa atlaides vai atvieglojumi, tai skaitā: 0
85.1 nodokļa atlaide saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

85.2 0
85.3 0
86 Nodokļa summa pēc citu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piemērošanas (84.r.–85.r.) 0
87 Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem (17.1 pants)

(neaizpilda, ja 82.r. > „0”)
0

88 Nodokļa atlaide lauksaimniecības uzņēmumiem (18.pants) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
89 Nodokļa summa, ņemot vērā atlaides (84.r. - 87.r. – 88.r.) 0
90 Invalīdu biedrībām un citām medicīniskas rakstura biedrībām, nodibinājumiem vai fondiem pārskaitītā

summa saskaņā ar likuma 21.pantu
0

91 Nodokļa 100 % atlaide (91.r. = 89.r.,ja 90.r. > 89.r.) (neaizpilda, ja 82.r. > „0”) 0
92 Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu (86.r. vai 89.r., vai 89.r.–91.r.) 0
93 Taksācijas periodam aprēķinātā nodokļa avansa summa 0
94 Taksācijas periodā samaksātā nodokļa avansa summa 0
95 Nodokļa aprēķina rezultāts pēc aprēķinātā nodokļa avansa summas (92.r.-93r.) 0
95 Nodokļa aprēķina rezultāts (92.r.-94.r.) 0
96 Piemaksa līdz 0
97 Atmaksa (ieskaitei kārtējos maksājumos) līdz 0
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Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins

 

Citi dokumenti Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Dokuments Faila nosaukums Komentārs

1

Reģistrācijas numurs 40003325367
Nosaukums VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS SIA
Adrese Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016

Pirmā avansa maksājuma termiņš 18.04.2017
Pēdējā avansa maksājuma termiņš 16.04.2018

1. Par taksācijas periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, neņemot vērā atlaides 0
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017
1. Taksācijas periodā no pirmā mēneša līdz uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas mēnesim aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu summa 0
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa taksācijas perioda atlikušajos mēnešos pēc uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas 0
3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu ikmēneša summa no pēctaksācijas perioda pirmā mēneša līdz gada pārskata iesniegšanas mēnesim 0

1. Paredzamā tonnāžas nodokļa summa 0
2. Tonnāžas nodokļa ikmēneša avansa maksājumu summa 0

Sagatavoja SOLVITA GEDUŠA
E-pasts viesitesvsac@inbox.lv
Tālrunis 65237117
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Dokumenta numurs EDS: 46513737 Dokumenta sagatavotājs: SOLVITA GEDUŠA

Parakstītāja vārds, uzvārds: SOLVITA GEDUŠA Parakstīšanas datums: 10.04.2017
Parakstītāja personas kods: 03127311150 Parakstīšanas laiks: 09:22:56

Revidenta apstiprinājuma datums:
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11.04.2017
































Vadības ziņojums

2017.gada 02.martā

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība pārskata gadu strādājusi stabili, pilnībā izmantojot esošās telpu platības. Gadā izpildītas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā 8060 gultu dienas, īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 4856 gultu dienas un dienas stacionārā 589 gultu dienas.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Pārskata gads noslēgts ar 302 EUR peļņu.

Likviditātes koeficients=apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības=19177/32567=0,58

Bruto peļņas rādītājs =apgrozījums-pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas/apgrozījums=22173/223890=0,10

Nodrošinājums ar pašu līdzekļiem k=pašu kapitāls/ilgtermiņa ieguldījumi=0,35

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība arī turpmāk plāno strādāt esošajos apjomos. Palielināt darba apjomu neļauj telpas, ko nosaka MK noteikumi, ka uz 1 klientu jābūt 6m2 platībai. 2016.gadā Viesītes novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs, izstrādāja projektu aprūpes centra telpu izveidošanai bijušās Viesītes lauksaimniecības skolas telpās, bet tas netika apstiprināts. Pakalpojumu cenas, ņemot vērā klientu pensijas un viņu piederīgo maksātspēju, arī netiks mainītas. Nacionālais veselības dienests dienas stacionāram kvotas nepalielina.

2017.gadam peļņas pieaugums netiek plānots.

Darba ņēmēju skaits tiks saglabāts esošais.

Galvenā uzmanība tiks pievērsta sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Pārskata gadā pamatkapitāla izmaiņas nav notikušas.

Sabiedrības pamatkapitāls 82020 EUR un to veido 82020 daļas, kas pieder Viesītes novada pašvaldībai.. Vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi  notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana

Valde piedāvā Pārskata gada peļņu izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.



		

		

		





Valdes locekle Solvita Geduša


LATVIJAS REPUBLIKA

SIA  VIESĪTES  VESELĪBAS un

SOCIĀLĀS  APRŪPES  CENTRS

reģistrācijas numurs 40003325367

Kārļa iela 5/7, Viesīte, Viesītes novads LV 5237

Tālr./fakss 65237117; e-pasts viesitesvsac@inbox.lv

	













Kopsavilkums

nodokļu nomaksai 2016.gadā



		mēnesis

		IIN

		

		Darba ņ.

		soc.nod.

		Darba d.

		soc.nod.

		Riska

		nodeva



		

		aprēķināts

		samaksāts

		aprēķināts

		samaksāts

		aprēķināts

		samaksāts

		aprēķināts

		samaksāts



		Janvāris

		1748.08

		1841.51

		1182.81

		1296.86

		2657.33

		2913.67

		9.36

		8.64



		Februāris

		1485.39

		1748.08

		1058.92

		1182.81

		2379.04

		2657.33

		8.64

		936



		Marts

		1597.94

		1485.39

		1124.48

		1058.92

		2526.28

		2379.04

		9.00

		8.64



		Aprīlis

		1455.08

		1597.94

		1023.66

		1124.48

		2299.84

		2526.28

		8.64

		9.00



		Maijs

		1393.85

		1455.08

		989.50

		1023.66

		2223.05

		2299.84

		8,28

		8,64



		Jūnijs

		1751.47

		1393.95

		1207.15

		989.50

		2712.08

		2223.05

		8.28

		8.28



		Jūlijs

		1768.72

		1751.12

		1187.50

		1207.15

		2667.89

		2712.08

		9,00

		828



		Augusts

		1623.90

		1768.72

		1111.40

		1187.50

		2496.93

		2667.89

		8.28

		9,00



		Septembris

		1370.18

		1623.90

		1015.51

		1111.40

		2281.47

		2496.93

		8.28

		8.28



		Oktobris

		1330.49

		1370.18

		976.75

		1015.51

		2194.46

		2281.47

		7.92

		8.28



		Novembris

		1448.65

		1330.49

		1040.06

		976.75

		2336.64

		2194.46

		8.64

		7.92



		Decembris

		2142.08

		1448.65

		1423.09

		1040.06

		3197.23

		2336.64

		8.64

		8,64



		Kopā gadā

		19115.83

		18814.91

		13340.83

		13214.60

		29972.24

		29688.68

		102.96

		102.96









                            Gadā VK iemaksāts: IIN 18814.91 EUR

                                                                Soc.nodoklis 42903.28EUR

                                                                Riska nodeva 102.96EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



SIA “ Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra”

grāmatvede                                                                                                                        G.Ribāka






		

		

		FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Vispārīga informācija

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Sabiedrības nosaukums

		Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs"

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Sabiedrības juridiskais statuss

		Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Reģistrācijas Nr., vieta un datums

		40003325367, Rīga, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, 22.01.1997.

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Juridiskā adrese 

		Kārļa 5/7, Viesīte, Viesītes nov.

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Valdes sastāvs

		 

		

		 

		 

		

		



		

		Solvita Geduša

		 valdes loceklis

		 

		 

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Dalībnieki 

		Viesītes novada pašvaldība

		100,00%

		 

		 

		

		



		

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Galvenie pamatdarbības veidi

		869 dienas stacionārs

		

		



		

		870 sociālā aprūpe

		

		



		 

		6820 

		 

 Nekustamā īpašuma izīrēšana

 

 

		 

		

		



		Pārskata gads

		 

		01.01.2016.

		 

		31.12.2016.

		 

		 

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		Revidents

		Valentīna Razujeva

Sert.Nr.196

		SIA „VR AUDITS”
Avotu iela 4c, Jēkabpils
Latvija, LV – 5201                                 
Reģ.Nr. 55403038751
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.171

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		

		
















































LATVIJAS  REPUBLIKA

SIA  VIESĪTES  VESELĪBAS un

SOCIĀLĀS  APRŪPES  CENTRS

Kārļa iela 5/7                                                                    norēķinu konts LV72 UNLA 0009 0006 0962 4

Viesīte LV-5237                                                                                   SEB BANKA,  Jēkabpils fil.                                                                                                                                        

Telef.5236186, fakss 5237117                                                              kods UNLALV2X                                                                                                                                         

Reģ.nr.40003325367









VALDES LOCEKĻA LĒMUMS

Viesītē





2017.gada 02.martā  Nr.01





Apstiprināt izveidoto gada pārskatu par 2016.gadu, piekrist gada pārskata datu publiskošanai.









SIA “Viesītes veselības un sociālā aprūpes centra”

valdes locekle                                                                                        S.Geduša



































SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra”

reģ.nr.40003325367

Kārļa 5/7, Viesīte, Viesītes novads



PEĻŅAS vai ZAUDĒJUMU aprēķina atšifrējums 2016.g. (EUR)



10.rinda-IEŅĒMUMI                                            2016.gads                   2015.gads

       - no Nacionālā veselības dienesta              23960,38                        16186,89	

- pašu ieņēmumi

                 stacionārs  - pacientu maksas     213,30                              284,40  	

                                      par naktsmītni        662,16                              356,24	

                 maksas pakalpojumi                   493,65                              580,40	

                 pansionāts                               72965,94                          73438,22                  

                 pensijas no VSAA	                  55062,51                           53662,82                  

                 īslaicīgās soc.gultas               63760,56                            67385,40                  

                 dažādi                                      1461,16                              2689,23                     

- no 2007./2008.g.ERAF projekta                  0,00             13057,00-13057=0 uz 80 rindu

- krājumu izmaiņas                                     605,56                                -      

- telpu īre                                                 4705.08                    4116,57/pārnests no 60.r./              

                                                  kopā:             = 223890                           = 218700



40. rinda- IZMAKSAS

  - Komunālās pārvaldes pakalpojumi              2546,40                          3118,06	

  - medicīniskie pakalpojumi no ārienes             692,08                         1788,75	

  - dažādi pakalpojumi no ārienes                   10292,12                         7451,10                            

  - aukstais ūdens                                              1051,64                           829,85	

  - darba algas                                                 106067       124590,30-19016=105574,30                         

  - darba devēja soc.nodoklis                            25021,41    29390,91 -4486=24904,91                          

  - riska nodoklis                                                   102,96                         103,68                               

   - rezerves daļas                                                  368,77                        318,38                              

   - degviela                                                         1224,68                     1546,73                             

   - medpreces                                                      5998,10                     8118,16                             

   - higiēnas preces                                               6911,60                   11191,16                          

   - pārtikas produkti                                          18007,53                   18188,95                           

   - saimniecības materiāli                                    1597,27                     2075,22	     

   - mīkstais inventārs                                             643,22                         19,20                                

   - bēru izmaksas                                                   474,69                     1172,86	    

   - elektrība                                                          7365,86                    7868,24	

   - sakaru pakalpojumi                                         1069,90                   1006,14                               

   - bankas pakalpojumi                                          154,94                     149,24	

  - amortizācija                                                      9219,93                  9827,55	    

  - dažādi                                                                   56,21                        -	            

-transporta ekspluatācijas nodoklis                         163,63                   130,91                                   

-transporta apdrošināšana                                          75,62                       55,79                                   

-cietais inventārs                                                      792,11                    684,52                                  

-kursu maksa                                                             189,00                     28,00 

-ārstniecības riska maksa                                          190,36                     -

-atvaļinājuma rezerve                                               1439,16                   -                                

                                                     kopā                201716,82              206151,70 

                                                                            =201717                  =206152 

                                                                            

                                                                                                

   



70. rinda- veidlapas, kancelejas preces                      674,81              738,28                             

                - jurista utml.pakalpojumi                              -                     37,61	  

                -gada pārskata un revīzijas izmaksas          544,50                -

               -administrācijas darba alga                        20987,24          19016/no 20.rindas/       

               - administrāc.soc.nodoklis                           4950,83            4486/no 20.rindas/

                                        Kopā                                 27157,38          24277,89

                                                                                 =27157              =24277

                                                                



80. rinda  telpu īre                                                      0,00                     4116,57-uz 10.rindu

                        No ERAF                                              6403,48                   13057,00

                Korekcijas                                                 54,86                          0,00	

                                                            kopā          6458,34                    13057,00 

                                                                              =6458                       =13057                            



90. rinda-    soda naudas,līgumsodi,dāvinājumi,

                    bezcerīgie parādi, ziedojumi u.c.                                   433,53 

                   t.sk.        bezcerīgie parādi                          900,49

                                  dāvinājumi                                   271,93

                                  

                                                           kopā                1172,43                433,53   

                                                                                   =1172                  =434      









SIA „Viesītes veselības un sociālās

 aprūpes centra” valdes locekle

                                                                                                                         S.Geduša  


                            SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”

40003325367

2016.g. bilances atšifrējums (EUR)

	2016.gads	2015.gads

100 rinda- zemes un ēkas atlikusī vērtība                       69872                     76161	

190 rinda- inventāra atlikusī vērtība                                 5347                       7787	

370 rinda- pārtikas produktu atlikums	         513,89                 518,09	    

               - degvielas atlikums                                                91,18                  46,87                                

               - medpreces                                                           663,61                  62,42	

               - kurināmais                                                           870,00               870.00	  

               - higiēnas preces                                                    561,25               812,64                               

                                                 kopā                                   2699,93             2310,02 

	=2700                      =2310



470 rinda – pircēju un pasūtītāju parādi                                324,18           1662,71	

                                                                                       =324                         =1663



500 rinda- drošības nauda VENDEN                                      39,13               39,13	  

                                                                                       =39                           =40

  

530 rinda-  laikraksti                                                             104.21               90,00	

            -automašīnas apdrošināšana                                       19,30                23,00                                               

            -automašīnas tehniskā skate                                       19,51                52,00                                               

            -kases aparāta apkalpošana                                        65,63                81,00	  

                                                  kopā                                    208,65             246,00

                                                                                         =209                       =246

    

540 rinda –VNC par darbu 12.16.                                      1662                          -

                                

620 rinda – nauda kasē                                                           56,99               0,00                                                

                 - SEB    bankā                                                  14186,48         5926,97                                        

                                             kopā                                      14243,47         5926,97 

                                                                                           =14243           =5927      

                                

660 rinda- pamatkapitāls                                                   82020             82020

           uzņēmuma daļu kapitāls 82020 EUR un to veido 82020 daļas, vienas daļas vērtība ir    1.00 EUR. Uzņēmuma dalībnieks ir Viesītes novada pašvaldība.

780 rinda- iepriekšējo gadu darbības rezultāts               -55915               -56809	

790 rinda- 2016.g. peļņa                                                     302

                  2015.g. peļņa                                                                                894

990 rinda- ERAF projekta ieņēmumi -ilgtermiņa        34021                    41824                    

1060 rinda-privātaizdevums	            -                        56,18  

                                                                                                                    =56



1070 rinda- no pircējiem saņemts avanss /Bulova/       3015                         -                             

1080 rinda- parāds piegādātājiem                                  1139                 1583,05 

                              	=1139                =1583



1120 rinda- algas nodoklis                                             2129,70            1854,24

                    Sociālais nodoklis                                      4605,62             4225,23

                    Riska nodeva                                                    8,64                  8,64

                                                                                        6743,98            6088,11

                                                                                        =6744               =6088



1130 rinda- darba alga par 12.15.                                                            7655,41

                                         12.16.	                            7467,66                                                  

                    izpildraksti                                                    383,14              315,49                                   

                                                 kopā                                7850,80            7970.90

                                                                                        =7850                =7971	

1140 rinda- ERAF projekta ieņēmumi                            6804                   5403

	

1160 rinda-  atvaļinājuma rezerve                                   6543                   5104

               Uzkrātās saistības piegādātājiem:

                              Elektrība                                            1328,83                -

                              Revidenta pakalpojums                       544,50                -	

                                      kopā                                           8416.33              5104

                                                                                         =8416                =5104



SIA „Viesītes veselības un sociālās

aprūpes centra” valdes locekle	S.Geduša



