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Paziņojums par vadības atbildību 

Mēs, SIA ‘’Rīgas Dzemdību nams” valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes 

rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai 

zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.  

 

 

Valdes priekšsēdētāja Santa Markova __________________________________________ 

 

 

Valdes locekle Dagnija Vilnīte ________________________________________________ 

 

 

Galvenā grāmatvede Iveta Madelāne ___________________________________________ 
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Informācija par Sabiedrību 
 
Sabiedrības nosaukums SIA “Rīgas Dzemdību nams” 
  
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 4000 319 4600 Komercreģistrā  

Rīga, 2004. gada 01. novembris 
  
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas 86.10 Slimnīcu darbība 
  
Adrese Miera iela 45, 

Rīga LV-1013 
Latvija 

  
Dalībnieku pilni vārdi un adreses Rīgas dome, 

Rātslaukums 1, 
Rīga LV-1539 
Latvija 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  Santa Markova - valdes priekšsēdētāja  

 
Dagnija Vilnīte - valdes locekle  

  
Atbildīgais par grāmatvedības kārtošanu Iveta Madelāne – galvenā grāmatvede  
  
Pārskata gads 2018. gada 1. janvāris - 31. decembris 
  
Revidenta vārds un adrese SIA Potapoviča un Andersone 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības  
licence Nr. 99 
Ūdens iela 12-45, 
Rīga, LV-1007 
Latvija  
 
Atbildīgā zvērinātā revidente: 
Kristīne Potapoviča 
sertifikāts Nr. 99 
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Vadības ziņojums 
 
Darbības veids  

SIA Rīgas Dzemdību nams, (turpmāk – Sabiedrība) pamatdarbības veids ir veselības aprūpe, slimnīcu 
darbība.  

2018. gads Sabiedrībai ir bijis ļoti spraigs un pat saspringts, jo paralēli ikdienas darbam, tika īstenots 
ERAF projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Projekta rezultātā veikta bijušo operācijas zāļu pārbūve ēkā Nr. 1 
(septiņu stāvu ēkā), izveidojot dzemdību palīdzības sniegšanai paredzētas telpas jeb “Mazo dzemdību centru”, 
evakuācijas kāpņu atjaunošanas darbi, kā arī Grūtniecības patoloģijas un pirmsdzemdību aprūpes nodaļas telpu 
atjaunošanas darbi, veicot palātu un darba telpu atjaunošanas darbus. Savukārt ēkā Nr.1B (piecu stāvu ēkā) 
piektajā stāvā notika JITN telpu grīdas seguma atjaunošanas darbi.  

Neskatoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem vairākus mēnešus, Sabiedrība ne brīdi nepārstāja sniegt 
pakalpojumus, kas tai deleģēti kā pašvaldības kapitālsabiedrībai atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”. Proti – 
nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus grūtnieču aprūpes un dzemdību palīdzības jomā Rīgas reģiona 
iedzīvotājiem. Paši galvenie rādītāji, kas raksturo Sabiedrības paveikto 2018. gadā: ir pieņemto dzemdību skaits 
un sniegto ambulatoro pakalpojumu apjoms. Kopumā 2018. gadā Sabiedrībā pieņemtas 5 960 dzemdības, kas ir 
aptuveni 1/3 daļa no valstī kopumā pieņemtajām dzemdībām, intensīvajā terapijā ārstēti 829 jaundzimušie, 
stacionāri aprūpētas 742 grūtnieces un pēcdzemdību pacientes. Ambulatoriskajā nodaļā manipulāciju skaits 
NVD apmaksātiem pakalpojumiem bija 44 562 un manipulāciju skaits maksas pakalpojumiem bija 7 025, kopā 
ambulatoro manipulāciju skaits 2018. gadā bija 51 587. 

Sabiedrība ir ieviesusi un sertificēta atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001:2008 „Kvalitātes 
pārvaldības sistēmas. Prasības” standarta prasībām, pastāvīgi notiek darbs pie vadības procesu pārraudzības 
un atjaunošanas atbilstoši veiktajām pārmaiņām uzņēmumā.  

Konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” Sabiedrība pēc sniegto specializēto 
pakalpojumu struktūras un apjoma iekļauta terciārās aprūpes sniedzēju skaitā kā V līmeņa specializētā 
ārstniecības iestāde ar specializāciju grūtnieču aprūpē un dzemdību palīdzības profilā. Sabiedrība jau pašlaik 
sniedz augsti specializētus, kompleksus perinatālās aprūpes pakalpojumus. Terciārā līmeņa pakalpojumus 
sniedz speciāli apmācītas ārstniecības personas ar augstu zinātnisko un klīnisko kompetenci un pielieto 
mūsdienīgas, specializētas medicīnas tehnoloģijas. 

 
Informācija par Sabiedrības pamatkapitālu 

Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 661 865, kas sastāv no 661 865 
daļām ar EUR 1 nominālvērtību katra. 
 
Sabiedrības darbība pārskata gadā 

Sabiedrības galvenie darbības veidi ir kvalificētas medicīniskās palīdzības un aprūpes nodrošināšana 
grūtniecēm, dzemdētājām un jaundzimušajiem, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana. Galveno saimnieciskās darbības rādītāju dinamika pārskata periodā: 

Postenis 2018, EUR 2017, EUR Izmaiņas, EUR Izmaiņas, % 

Neto apgrozījums 9 552 830 8 623 804 926 026 10.77 

Ražošanas izmaksas (8 844 978) (8 042 542) (802 436) 9.98 

Administrācijas izmaksas (442 274) (408 231) (34 043) 8.34 

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās 
darbības ieņēmumi/izmaksas (neto) 627 (35 910) 36 537 893.33 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis (627) (1 573) 946 (60.1) 

Tīrā peļņa vai zaudējumi 265 578 135 548 130 030 95.93 
 
Kā norādīts tabulā, 2018. gadā neto apgrozījums, salīdzinājumā ar 2017. gadu, ir palielinājies par 

10.77 %, t.sk. kopējais valsts finansējums pieaudzis par EUR 988 829 vai par 14.55 %, t.sk. par stacionāro 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ir pieaudzis par EUR 1 027 949, jeb par 17.01 % un par sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu samazinājies par EUR 39 120, jeb par 5.22%. Sabiedrība 
pārskata periodu noslēdza ar peļņu EUR 265 578 pēc nodokļa nomaksas.  

2018. gadā Finanšu departamentā veikti uzlabojumi, pilnveidota un aktualizēta Resursu Vadības 
programmas HORIZON ieviešana, strādāts pie medikamentu elektroniskās uzskaites sistēmas ieviešanas, 
elektronisko inventarizācijas moduļu ieviešanas, kas ļauj pārskatīt un prognozēt izmaksas, plānot iepirkumus, 
kontrolēt atlikumus un taupīt resursus.  

Sniegto pakalpojumu kvalitātes un aprūpes drošības garantēšanai 2018. gadā Sabiedrība par saviem 
finanšu līdzekļiem iegādājusies medicīnisko aparatūru par EUR 438 157, t. sk. ERAF projektam “Kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas 
Dzemdību nams”, EUR 163 118 (ERAF un Valsts finansējums EUR 152 750).  
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2019. gadā plānota medicīnas aparatūras iegāde par EUR 430 000.  
 

Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi 
Sabiedrība ir arī lielākā mācību bāze dzemdību palīdzības jautājumos Latvijā. Lai nodrošinātu medicīnu 

studējošo kompetenci ārstniecībā, teorētisko un praktisko zināšanu apjomu, Sabiedrība sadarbojas ar divām 
Latvijas universitātēm un vairākām medicīnas koledžām. Lai uzlabotu pacientu ārstēšanu un pilnveidotu 
diagnostiku, Sabiedrība kopīgi ar izglītības iestādēm tiek veikti pētījumi gan pacientu aprūpes jautājumos, gan 
jaunu ārstēšanas metožu ieviešanā. 

Nozīmīgs ieguldījums perinatālās veselības uzraudzībā un analīzē ir jaunās perinatālās mirstības 
analīzes sistēmas ieviešana, kas veikta pēc PVO ekspertu jaunākajām rekomendācijām, izmantojot aktuālo 
klasifikatoru. Ir izveidots perinatālās mirstības gadījumu elektroniskais reģistrs, kas paver plašas iespējas datu 
analīzei, identificē aprūpes vājos posmus, tādējādi sniedzot iespējas ievērojami uzlabot mātes un bērna aprūpi. 
Elektroniskais datu reģistrs sasaistīts ar lokālo medicīnas datu programmu, šāda reģistra ieviešana ļauj salīdzināt 
dažādu stacionāru datus. Tuvākajā perspektīvā ir darbs pie šādas analīzes sistēmas ieviešanas visā Latvijā. 

Sabiedrība nodrošina darbiniekiem normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas, kā arī pievērš lielu 
uzmanību darbinieku profesionalitātei un kvalifikācijai.  
 
Sabiedrības pakļautība riskiem 

Sabiedrība nav pakļauta valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini notiek euro. Sabiedrība nav saņēmusi 
aizņēmumus, līdz ar to Sabiedrība nav pakļauta mainīgu procentu likmju riskam. Sabiedrība ir pakļauta valsts 
noteikto cenu svārstību riskam. 2018. gadā vairāk, kā 4/5 no ieņēmumiem (81.5%) bija no valsts apmaksātu 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas (līgumi ar NVD). Pakalpojumu cenas aprēķina NVD, kurš ir arī 
pakalpojumu pircējs. Risks ir arī pacientu skaita samazinājums, kurš turpinājās arī 2018. gadā, kā rezultātā 
pieaugs netiešās izmaksas uz vienu pacientu, uz vienu gultas dienu. Var uz laiku izveidoties liekas, pilnvērtīgi 
neizmantojamas telpas, par kuru uzturēšanu ir jāmaksā.   
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz neauditētā gada pārskata sagatavošanas dienai 
nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  

 
Valdes ieteiktā peļņas sadale 

Valde iesaka pārskata gada peļņu EUR 265 578 atstāt nesadalītu. 
 

Nākotnes perspektīva 
Nākotnes attīstība tiek veidota ievērojot stratēģisku pieeju, izstrādājot darbības stratēģiju 3 gadu 

periodam Dzemdību nams darbības stratēģija 2019.-2021. gadam ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas 
nosaka Dzemdību nama darbības un attīstības virzienus: Pakalpojuma uzlabošana, Klientu apmierinātības 
uzlabošana, Darba vides uzlabošana, Efektīva personāla vadība, Finanšu efektivitāte, Ieguldījums 
kapitālsabiedrības veselības veicināšanā. Plānots izstrādāt kritērijus darbinieku materiālās stimulēšanas 
nodrošināšanai.  

Visbūtiskākais nākamā perioda izaicinājums ir klientu un personāla piesaistes jautājumi. Ilgstošās valsts 
slikti organizētās ārstniecības personu paaudžu nomaiņas politikas rezultātā, kā arī jauniešu nevēlēšanos veikt 
darbu stacionāros, ir novērojams ārstniecības personāla trūkums nozarē. Atsevišķās specialitātēs, piemēram, 
neonatologu speciālistu trūkums visā Latvijā ir bīstami kritisks. Arī virsstundu apmaksa 100 % apmērā, problēmu 
neatrisina.  

Sākot ar 2017. gada aprīli, katru gadu ir izdevies būtiski palielināt atalgojumu esošajiem darbiniekiem, 3 
gadu laikā dubultojot ārstniecības personu atalgojumu, pārējā personāla atalgojumu, padarot konkurētspējīgu. Lai 
piesaistītu jaunus darbiniekus, izstrādāti motivējoši atalgojuma kritēriji, tiek piemēroti elastīgi darba grafiki, 
veicināta mūsdienīgu tehnoloģiju apguve. 

Rezidentiem nodrošināta iespēja nepieciešamības gadījumā mācību programmu un apmācības ciklus 
variēt atbilstoši individuālajām vajadzībām, atbilstoši kapitālsabiedrības finanšu iespējām noteiktas motivējošas 
piemaksas, kā arī deleģēti patstāvīgi, kompetencei atbilstoši uzdevumi, kas veicina profesionālo izaugsmi. 
Pateicoties šīm aktivitātēm, Sabiedrība ir pieprasītākā dzemdību palīdzības un ginekoloģijas specialitātes 
rezidentu bāze. Kopumā Sabiedrībai ir laba medicīnas tehnoloģiju bāze un augsti kvalificēti darbinieki, kas ļauj 
Sabiedrībai veiksmīgi konkurēt savā nozarē ar citām ārstniecības iestādēm, piedāvāt jaunus pakalpojumus, kā arī 
palielināt sniedzamo pakalpojumu apjomu, vienlaikus palielinot ieņēmumus, nepalielinot izdevumus.  

Demogrāfiskās situācijas dēļ pēdējo divu gadu tendences ir ievērojams dzemdību skaita samazinājums 
visā valstī. Paaugstinot aprūpes kvalitāti, nodrošinot individuālāku, pacientu vēlmēm pielāgotāku un privātumu 
respektējošāku attieksmi, kā arī racionāli plānojot un restrukturizējot aprūpes un ārstniecības procesus, 2018. 
gadā izdevās saglabāt finanšu situācijas stabilitāti nodrošinošu pacientu skaitu.  
 
Santa Markova  Dagnija Vilnīte  
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle  
 

Rīgā, 2019. gada ____________ 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018. gadu 
 

 Pielikums 2018  2017 
  EUR  EUR 
     
Neto apgrozījums 1    
  9 552 830  8 623 804 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču 
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 2 (8 844 978)  (8 042 542) 
     
Bruto peļņa  707 852  581 262 
     
Administrācijas izmaksas 3 (442 274)  (408 231) 
     
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 5 119  306 642 
     
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 5 (4 492)  (342 552) 
     
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  266 205  137 121 
     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 6 (627)  (1 573) 
     
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)   265 578  135 548 

 
 
Pielikumi no 11 līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
    
 
 
Santa Markova  Dagnija Vilnīte 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
 
 
 
Iveta Madelāne     
Galvenā grāmatvede   
 
2019. gada ___________ 
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Bilance 2018. gada 31. decembrī 
         (1) 

 Pielikums 31.12.2018.   31.12.2017. 
  EUR  EUR 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības  53 252  67 246 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem  36 166  31 599 
Nemateriālie ieguldījumi kopā:  7 89 418  98 845 
     
Pamatlīdzekļi:     
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos  373 173  434 034 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  1 028 487  801 708 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  50 483  50 274 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  1 034 860  27 191 
Pamatlīdzekļi kopā: 8 2 487 003  1 313 207 
     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  2 576 421  1 412 052 
     
Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  285 830  208 199 
Krājumi kopā: 9 285 830  208 199 
     
Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi 10 70 971  118 592 
Citi debitori 11 7 817  1 086 
Nākamo periodu izmaksas 12 26 770  22 479 
Debitori:  105 558  142 157 
     
Nauda: 13 995 498  823 394 

     
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1 386 886  1 173 750 
     

Aktīvu kopsumma  3 963 307  2 585 802  
 
Pielikumi no 18. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 



SIA „RĪGAS DZEMDĪBU NAMS”  

2018. GADA NEAUDITĒTS PĀRSKATS 

 

8 

Bilance 2018. gada 31. decembrī         (2) 
 Pielikums 31.12.2018.  31.12.2017. 
  EUR  EUR 
Pasīvs     
Pašu kapitāls:     

Pamatkapitāls 14 661 865  661 865 
Rezerves:     

pārējās rezerves   597 507  597 507 
Nesadalītā peļņa:      

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  348 255  212 707 
pārskata gada peļņa/(zaudējumi)  265 578  135 548 

Pašu kapitāls kopā:  1 873 205  1 607 627 
     
Kreditori:     
Īstermiņa kreditori:     

No pircējiem saņemtie avansi 15 962 336   
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 16 174 811  116 159 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas  17 350 137  275 308 
Pārējie kreditori 18 300 313  275 117 
Nākamo periodu ieņēmumi 19 3 190  5 274 
Uzkrātās saistības 20 299 315  306 317 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  2 090 102  978 175 
     
Pasīvu kopsumma  3 963 307  2 585 802 

 
Pielikumi no 11. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Santa Markova  Dagnija Vilnīte 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
 
 
 
Iveta Madelāne     
Galvenā grāmatvede   
   
 
2019. gada _________
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018. gadu 

  

 

Pamat-
kapitāls 

Pērējās 
rezerves 

Iepriekšējo 
gadu nesadalītā 

peļņa  

Pārskata 
gada peļņa/ 
(zaudējumi) 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
2016. gada 31. decembrī 661 865 597 507 237 899 (25 192) 1 472 079 
      
Iepriekšējā gada peļņas pārnešana - - (25 192) 25 192 - 
      
Pārskata gada zaudējumi - - - 135 548 135 548 
      
2017. gada 31. decembrī 661 865 597 507 212 707  135 548 1 607 627 
      
Iepriekšējā gada zaudējumu pārnešana   135 548 (135 548)  
      
Pārskata gada peļņa    265 578 265 578 
      
2018. gada 31. decembrī 661 865 597 507 348 255 265 578 1 873 205 

 
Pielikumi no 11. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2018. gadu 

(sagatavota ar tiešo metodi) 
 Pielikums  2018  2017 
  EUR  EUR 
Pamatdarbības naudas plūsma     

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 
sniegšanas  9 617 156  8 604 848 
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 
pamatdarbības izdevumiem  (8 884 030)  (7 647 233) 
Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi    589 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  733 126  958 204 
Pamatdarbības neto naudas plūsma  733 126  958 204 
     
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (319 158)  (277 160) 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos  (192 294)  (112 163) 
Samaksātais avanss ERAF projekta īstenošanai  (1 012 005)   
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (1 523 457)  (389 323) 
     
Finansēšanas darbības naudas plūsma     
Saņemtie līdzekļi ERAF projekta realizācijai  962 480   
Finansēšanas darbības naudas plūsma  962 480   
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts  (45)   
Pārskata gada neto naudas plūsma  172 104  568 881 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  823 394  254 513 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 13 995 498  823 394 

 
Pielikumi no 11. līdz 18. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 

Grāmatvedības politika 
 
a) Vispārīgie principi 
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un 
konsolidēto gada pārskatu likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas). Saskaņā 
ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība ir klasificējama kā vidēja sabiedrība. 
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. 
panta prasībām. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes 
nav mainītas. Gadījumos, kad veikta salīdzinošo rādītāju reklasifikācija, kas neietekmē iepriekšējo periodu 
rezultātu un pašu kapitāla apmēru, skaidrojumi sniegti vai nu atbilstošā posteņa grāmatvedības politikas sadaļā, 
vai arī atbilstošajā finanšu pārskata pielikuma sadaļā. Gada pārskats sagatavots saskaņā ar darbības 
turpināšanas principu. 
 
b) Informācija par Sabiedrību 
Likumā noteiktā informācija par Sabiedrību uzrādīta atsevišķā sadaļā šī gada pārskata 3. lapā. 

 
c) Neto apgrozījums 
Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa. 
 
d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Sabiedrības uzskaite tiek veikta euro. Pārskata perioda laikā ārvalstu valūtās veiktie darījumi tiek uzskaitīti 
saskaņā ar euro maiņas kursu, kas noteikts, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo 
banku saskaņošanas un publicēšanas procedūru. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un 
ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos 
debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā 
izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu 
svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
 
e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju vai nolietojumu. 
Amortizāciju vai nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļa vērtību līdz 
aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
  
 % gadā 
Nemateriālie ieguldījumi 10-20 
Datortehnika 33.33 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 14.29 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 20 

 
Ieguldījumi nomātajā pamatlīdzeklī tiek norakstīti 5 gadu laikā pēc lineārās metodes, sākot ar nākamo gadu pēc 
ieguldījumu veikšanas. 

 
f) Krājumi 
Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. 
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. 
Inventāra atlikumi tiek uzrādīti to atlikušajā vērtībā. Uzsākot inventāra lietošanu 50% no mazvērtīgā inventāra 
vērtības iekļauj izmaksās, t.i., 50% apmērā aprēķina nolietojumu. Atlikušos 50% no mazvērtīgā inventāra vērtības 
iekļauj izmaksās, izslēdzot mazvērtīgo inventāru no uzskaites.  
 
g) Debitoru parādi 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem 
un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti 
gadījumos, kad Sabiedrības vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. 
Vadoties, no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem uzkrājumiem ir izveidoti 
vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
h) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 
 
i) Uzkrājumi  
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuru būtība ir skaidri noteikta un kuras bilances datumā ir paredzamas 
vai zināmas vai kuras noteikti radīsies, bet var mainīties šo saistību segšanai nepieciešamās summas lielums vai 
šo saistību rašanās datums.  

 
j) Aizdevumi 
Aizdevumi tiek atzīti brīdī, kad nauda tiek izmaksāta aizdevuma ņēmējam. Aizdevumi tiek uzskaitīti amortizētajā 
iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot efektīvo procentu likmi. Pārskatā periodā nav tikuši izsniegti 
aizdevumi. 
 
k) Aizņēmumi 
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, 
izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar 
aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā. Pārskatā periodā nav ņemti aizņēmumi. 
 
l) Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu 
atlikumiem, naudas ceļā un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. 
 
m) Saistītās puses 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un 
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Termins “saistītās puses" atbilst Komisijas 
2008.gada 3.novembra regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības 
standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002, pielikumā minētajam 24. SGS 
"Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm" lietotajam terminam. Pārskata periodā nav veikti darījumi ar 
saistītām personām. 
 
n) Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
 
o) Notikumi pēc bilances datuma 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
 
p) Iespējamās saistības un aktīvi 
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir 
pietiekami pamatota. 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1126/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj/?locale=LV
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Pielikums (turpinājums) 
 
(1) Neto apgrozījums 
  2018  2017 
 EUR  EUR 

Ieņēmumi no NVD finansētajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem 7 783 417 

 
6 794 588 

   Kopējie ieņēmumi no stacionārajiem pakalpojumiem 7 072 856  6 044 907 
   Stacionāro pakalpojumu apmaksa 6 765 606  5 715 437 
   Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām 307 250  329 470 
   Kopējie ieņēmumi no ambulatorajiem pakalpojumiem 710 561  749 681 
   Ambulatoro pakalpojumu apmaksa 609 104  630 497 
   Pacientu iemaksa par atbrīvotajām kategorijām 95 118  113 656 
   Pacientu iemaksa par neatbrīvotajām kategorijām 6 339  5 528 
Kopējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. 1 661 061  1 698 056 
Ieņēmumi no maksas medicīniskajiem pakalpojumiem 1 527 266  1 581 759 

Ieņēmumi par apmācībām (t.sk. rezidentu apmācība, klīnisko mācību 
organizēšanu, studentu prakšu organizēšanu)   102 902 

 

80 365 
Dotācija sociālo pakalpojumu sniegšanai 12 013  10 799 
Pārējie medicīniskie ieņēmumi 18 880  25 133 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  108 352  131 160 
Ieņēmumi no telpu nomas, un pārējiem nemedicīniskiem 
pakalpojumiem 105 937 

 
106 670 

Ieņēmumi no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 2 415 
 

24 490 
 Kopā neto apgrozījums 9 552 830  8 623 804 

 
 

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes 
izmaksas 
 
Personāla izmaksas 6 891 655   5 895 969 

darba alga 5 565 968   4 788 200 

darba devēja VSAOI 1 325 687   1 107 769 

Izdevumi par materiāliem, pakalpojumiem, un inventāru 1 310 953   1 381 121 
izdevumi par zālēm, medicīnas precēm un pakalpojumiem, inventāru, 
saimniecības materiāliem un pakalpojumiem 1 148 344   1 220 765 

 elektroenerģija 160 925   156 769 

 degviela 1 684   3 587 

Remonta izmaksas: 133 284   281 792 
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī norakstāmā daļa 113 824   131 284 

Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī ERAF līdzfinansējuma 
norakstāmā daļa 0   114 946 

Ekspluatācijas remontu izdevumi 19 460   35 562 

Maksa par gāzi  95 668   88 937 
Pamatlīdzekļu nolietojums 255 767   265 190 
Apdrošināšanas izdevumi 858   1 019 
Transporta izdevumi 2 068   3 465 
Apsardzes izdevumi 30 541   25 240 
Sakaru izdevumi 10 538   9 031 
Biroja izmaksas 69 040  49 891 
Maksa par siltumenerģiju 15 646  13 867 
Maksa par ūdeni un kanalizāciju 28 960  27 020 
Kopā sniegto pakalpojumu izmaksas 8 844 978  8 042 542 
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Pielikums (turpinājums) 
 

(3) Administrācijas izmaksas 
 

  2018  2017 

 EUR  EUR 

    

Darba samaksa 337 563   307 191 

Darba devēja VSAOI 81 307   70 418 

Kancelejas preces un biroja pakalpojumi 1 547   5 812 

Sakaru izdevumi 1 291   1 254 

Pamatlīdzekļu nolietojums 13 061   13 740 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 5 445   5 082 

Darbinieku apmācības izdevumi (Kursi, semināri u.c.) 1 596   521 

Autotransporta pakalpojumi 250   1 513 

Ekspluatācijas remontu izmaksas 0   54 

Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi 214   2 646 
Kopā administrācijas izmaksas 442 274  408 231 

 
(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 
    
Ieņēmumi no ERAF projekta realizācijas 0   301 938 
Ziedojumi 762   550 
Pārējie ienākumi 4357   4 154 
Kopā Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 119  306 642 

 
(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
    
Izdevumi ERAF projekta realizācijai 0   301 938 
Ēdināšanas izdevumi 2 236   1 911 
Pārējie izdevumi 2 256   38 703 
Kopā Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 4 492  342 552 

 
 
(6) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 
 
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis 627  1 573 
 627  1 573 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas: 
 
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa   137 121 
    
Teorētiski aprēķinātais nodoklis   20 568 
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu   (20 295) 
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi   (150) 
Neatzītās izmaiņas atliktā nodokļa aktīvā   1 450 
Nodokļu izdevumi   1 573 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(7) Nemateriālie ieguldījumi 

 

 

Koncesijas, patenti, 
licences, preču 

zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības 

Avansa 
maksājumi par 

nemateriālajiem 
ieguldījumiem 

Kopā 

 EUR EUR EUR 
Sākotnējā vērtība    
31.12.2017. 176 891  31 599  208 490  
Iegādāts  4 567 4 567 

31.12.2018. 176 891 36 166 213 057 
    
Amortizācija    
31.12.2017. 109 645  109 645 
Aprēķināts par periodu 13 994  13 994 

31.12.2018. 123 639  123 639 
    

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2017. 67 246 31 599 98 845 

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2018. 53 252 36 166 89 418 

 
(8) Pamatlīdzekļi 
 

 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
nomātajos 

pamatlīdzekļos 

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlīdzekļi 
un inventārs 

Avansa 
maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Sākotnējā vērtība       
31.12.2017. 2 898 009 3 355 508 598 170 27 191 6 878 878 
Iegādāts 52 963 438 156 30 985 1 217 654 1 739 758 
Norakstīts  (55 764) (45 410) (209 985) (311 159) 
Pārgrupēts      
31.12.2018. 2 950 972 3 737 900 583 745 1 034 860 8 307 477 
      
Nolietojums      
31.12.2017. 2 463 975 2 553 799 547 896  5 565 670 
Aprēķināts par 
periodu 113 824 211 464 30 478  355 766 
Par norakstīto  (55 850) (45 112)  (100 962) 
31.12.2018. 2 577 799 2 709 413 533 262  5 820 474 
      
ABV* 
31.12.2017. 434 034 801 708 50 274 27 191 1 313 207 

ABV* 
31.12.2018. 373 173 1 028 487 50 483 1 034 860 2 487 003 

 
*Atlikusī bilances vērtība. 
 
2018. gada 31. decembrī pilnībā nolietoto pamatlīdzekļu, kuri tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, iegādes 
vērtība ir EUR 2 453 507. 
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Pielikums (turpinājums) 
(9) Krājumi 
 31.12.2018.  31.12.2017. 
 EUR  EUR 
    
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli – produkti 2 255  3 450 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli - medikamenti 122 658  88 341 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli – materiāli 15 148  14 998 
Inventārs 145 769  101 410 
 285 830  208 199 

 
(10) Pircēju un pasūtītāju parādi 
    
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība – NVD 45 040  94 483 
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 33 231  27 279 
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (7 300)  (3 170) 
 70 971  118 592 

 
(11) Citi debitori 
 
Norēķinu personu parāds 38  - 
Avansa maksājumi piegādātājiem 3 610  717 
Citi debitori 4 169  369 
 7 817  1 086 

 
(12) Nākamo periodu izmaksas 

 
Laikraksti, un cita periodiskā informācija 321  185 
Apdrošināšana 315  280 
Grāmatvedības programmu licences 11 980  9 074 
Citu programmu licences 3 492  504 
Darba alga un sociālais nodoklis par nākamiem periodiem 9 872  11 358 
Citi 790  1 078 

 26 770  22 479 

 
(13) Naudas līdzekļi kasē un bankā 

 
Naudas līdzekļi bankā 976 095  813 339 
Nauda ceļā 19 054  8 127 
Naudas līdzekļi kasē 349  1 928 

 995 498  823 394 

 
(14) Pamatkapitāls 
 
2018. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 661 865, kas 
sastāv no 661 865 parastās daļas ar katras daļas nominālvērtību EUR 1.  
 
(15) No pircējiem saņemtie avansi 
    
Saņemtais avanss ERAF projekta īstenošanai 962 336  0 
 962 336  0 

(16) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
    
Parādi par precēm un pakalpojumiem 174 811  116 159 
 174 811  116 159 

 
(17) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

    
Uzņēmuma ienākumu nodoklis 73  1 573 
Dabas resursu nodoklis 660  505 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 112 509  95 171 
Sociālais nodoklis 231 404  172 989 
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Pievienotās vērtības nodoklis 5 345  4 923 
Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva 146  147 
 350 137  275 308 

(18) Pārējie parādi kreditoriem 
 31.12.2018.  31.12.2017. 
 EUR  EUR 
    
Darba samaksa 300 313  275 117 
 300 313  275 117 

 
(19) Nākamo periodu ieņēmumi 
 
Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas, kas attiecas uz 2018. gadu. 3 190  5 274 
 3 190  5 274 

 
(20) Uzkrātās saistības 
    
Saistības par pakalpojumiem, kas saņemti pārskata periodā 2 143  34 357 
Uzkrātās saistības par darbinieku atvaļinājumiem 256 621  231 710 
Uzkrātās saistības par prognozētajām virsstundām 40 551  40 250 
 299 315  306 317 

 
(21) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 
 2018  2017 
    
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 407  414 

 
Darbinieku sadalījums pa kategorijām  

 
Valdes locekļi 2  2 
Pārējie darbinieki 405  412 
 407  414 

 
(22) Vadības atalgojums 
 2018  2017 
 EUR  EUR 
Valdes locekļu:    
·   darba samaksa 112 302  94 271 
·   sociālās apdrošināšanas iemaksas 27 053  22 239 
 139 355  116 510 

 
(23) Līgumi, kuriem ir svarīga nozīme Sabiedrības darbībā  
 

Sabiedrība ir noslēgusi beztermiņa nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līgumu ar 
Rīgas pilsētas pašvaldību par nekustamā īpašuma Rīgā, Miera ielā 45 apsaimniekošanu un lietošanu. 

2016. gada 14. jūnijā starp Rīgas Domi un Sabiedrību uz pieciem gadiem ir noslēgts pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanas līgums, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldība deleģē kapitālsabiedrībai veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. 

Sabiedrība ar ERAF ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu projektam Nr.9.3.2.0/17/I/012 
"Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams", kura īstenošana tiks uzsākta 2018. gadā. 
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(24) Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz dienai, kad valde paraksta neauditēto gada pārskatu, 
nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī. 
 
Valdes ierosinātā peļņas sadale uzrādīta šajā gada pārskatā ietvertajā vadības ziņojumā.  
 
 
 
 
Santa Markova  Dagnija Vilnīte 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
 
 
 
Iveta Madelāne     
Galvenā grāmatvede   
 
Rīgā, 2019. gada ____________ 


