
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 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Atsevišķi posteņi sagatavoti
atbilstoši starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Dina Pučinska
Personas amats grāmatvede
Apstiprināts publiskošanai
Amatpersonas amats
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Jā
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
II. Pamatlīdzekļi: 90
1. Nekustamie īpašumi: 100 57308 63590
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 110 57308 63590
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 2995 5869
II. Pamatlīdzekļi kopā 220 60303 69459
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 60303 69459
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 2374 1784
4. Avansa maksājumi par krājumiem. 400 0 85
I. Krājumi kopā 450 2374 1869
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 1451 821
4. Citi debitori. 500 39 39
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 284 143
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 1620 1232
II. Debitori kopā 550 3394 2235
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 774 17269
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 6542 21373
BILANCE 640 66845 90832

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 82020 82020
5. Rezerves: 700
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -51554 -55613
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 -13142 4059
Pašu kapitāls kopā 800 17324 30466
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 23215 28618
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 23215 28618
Īstermiņa kreditori: 1020
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 2320 2320
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 1118 933
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 5514 7129
11. Pārējie kreditori. 1130 120 7575
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 5403 5403
14. Uzkrātās saistības. 1160 11831 8388
Īstermiņa kreditori kopā 1180 26306 31748
BILANCE 1190 66845 90832
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 250630 237022
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 250630 237022
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 233926 208088

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 16704 28934
5. Administrācijas izmaksas. 70 35230 30404
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 5403 7044
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 0 1179
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 -13123 4395
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 19 336
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 -13142 4059
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 -13142 4059
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 24

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu " Par grāmatvedību", Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu 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 vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
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 datumam 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 01.01.2018. līdz 31.12.2018.
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.
Posteņu pārklasifikācija
2018.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par periodu 01.01.2017.-31.12.2017. klasificēti pēc 2018.gada pārskata principiem un ir
salīdzināmi. Pārskata periodā pārklasifikācija nav veikta.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Darījumi
ārvalstu valūtās nav notikuši.
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. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Pārskata periodā nemateriālo ieguldījumu nav.
1.4.1.2. 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 EUR tiek uzskaitīti kā
mazvērtīgais inventārs
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas 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 nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:
-Ēkas un inženierbūves5%
-Automašīnas15%
-Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs20%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad  nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekli
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatlīdzekļa daļai, kuras
izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī 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 lietošanas laiku.
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība 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.

1.4.2. 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 krājumi netiek veidoti.

1.4.3. uzkrājumu veidošanas noteikumi
Uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu
sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.
Uzkrātās 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 maksāšanai 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
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
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Ieņēmumu atzīšana
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 arī šādi nosacījumi:
Preču pārdošana
Ieņēmumi 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, nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšana
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
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;--ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas
kursa svārstībām, tiek aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa
svārstībām, 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.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 139340
pārskata gada beigās 139340
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 75750
pārskata gada beigās 82032

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
6282

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 63590
pārskata gada beigās 57308

3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 14406
pārskata gada beigās 14406

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 46359
pārskata gada beigās 44575

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
551
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Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
2335

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 40490
pārskata gada beigās 41580

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
3425

Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai
pārvietošanu uz citu posteni

Summa

2335

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 5869
pārskata gada beigās 2995

4. Skaidrojums par bilances posteņiem. Pasīvs

4.5. Kreditori

4.5.3. nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem
pārskata gada sākumā 34021
pārskata gada beigās 28618
izmaiņas 5403
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
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Revidenta ziņojuma datums 07.03.2019
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs 171
Sertifikāta numurs 196
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003325367 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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 zinojums vadibas.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu IMG_20190401_0001.pdf
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts revidentu zinojums Viesites vsac.pdf
8 Zvērināta revidenta pārbaudes ziņojums
9 Finanšu pārskata pielikums finansu parskats 1_8lpp.pdf

10 Finanšu pārskata pielikums finansu parskats 9_16 lpp.pdf

Sagatavoja ILGA LAIZĀNE
E-pasts viesitesvsac@inbox.lv
Tālrunis 22334744

Dokumenta numurs EDS: 59149719 Dokumenta sagatavotājs: ILGA LAIZĀNE

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

ILGA LAIZĀNE Parakstīšanas datums: 08.04.2019

Parakstītāja personas
kods:

06027211148 Parakstīšanas laiks: 08:29:40

Revidenta apstiprinājuma
datums:
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Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu


"Viesltes veselibas un soci616s apr[pes centrs"


Re[. Nr. 40a$325367
Kdrfa ield 517 , Vieslte, Viesltes novads, LY'5237


DALIBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Nr.1/2016


ViesTtes novada Viesrt6 2019.gada28.martd


Sabiedlbas ar ierobeZotu atbildTbu "ViesTtes veselTbas un socialds aprupes centrs"


parakstrtais pamatkapitlls EUR 82020.00, Apmaksltais pamatkapitals EUR 82020.00 un


balsstiesrga pamatkapitdla lielums ir EUR 82020.00.


SabiedrTbas pamatkapitdls ir veidots no Viesrtes novada pa5valdTbas ieguldTjumiem


EUR 82020.00, sadaias 82020 dafas, vienas dafas vertlbair vrens euro.


Sedes dalibnieki - ViesTtes novada domes priekSsedetajs, kapitaldafu turetaja


parstavis Alfons Zuks


Sapulces vadTtljs un protokolists: Alfons Zuks


Sapulce sasaukta plkst. 1 5.00


Sapulce sakas plkst. I 5.00


Sapulces darba kirfiba:


1. Par gada p[rskata apstiprina5anu.


Par
t.#


flrskata


Ir izskatTts Sabiedrlbas ar ierobeZotu atbildTbu "ViesTtes veselTbas un socialas aprupes


cent1"s" gada parskats par 2018.gadu.


Dahbniekam iebildumu nav.


Atklati balsojot "par" 82020 balsis, sapulce nolemj:


1. Apstiprir:r1t2018.gada gada p[rskatu, gada parskata datus publiskot.


Sapulce beidz6s plkst. 1 5.30


A.


Sapulces vadltajs un protokolists A.Zuks








SIA "Viesites veselibas un sociales apr0pes centrs"
Re(. N r. a0003325367
2018.gada parskats


Vadibas zilojums


ZoL9.gada O7. marta


Sabiedribas darbiba pErskata periodE


Sabiedriba p6rskata gadu strEdEjusi stabili, pilnibd izmantojot esolas telpu platibas. GadE izpilditas ilgstoSSs


sociSlas aprfipes nodaj6 9981 gultu dienas, islaicig6s sociElEs aprUpes nodafE 3879 gultu dienas un dienas


staciondrE 270 gultu dienas.


Sabiedribas darbibas finansiSlie rezult6ti un finansiilais stEvoklis


P6rskata gads nosl6gts ar -73142 EUR zaudEjumu.


Likviditates koeficients=apgroz6mie lidzek!i/istermifra saistibas=6542126306=0,25


Bruto pejpas rdditEjs =apgrozijums-p6rdot6s produkcijas raiodanas izmaksas/apgrozijums=167041250630=0,07


NodroSinEjums ar palu lidzekJiem p=pa5u kapitEls/ilgtermipa ieguldijumi=0,29


Turpm6kE sabiedribas attistiba un nEkotnes izredzes


Sabiedriba turpmdk plEno palielin6t darba apjomus. 2Ot7.gadd Viesltes novada paivaldiba kE kapit6lda!u


turEt6js, izstrfidfija projelGu aprEpes centra telpu izveido5anai bijuSds Viesites lauksaimniecibas skolas telp6s, kas


tika apstiprindts un gada beigEs tika uzsdKi bUvdarbi. Bilvdarbi tika veiKi visu 2018.gadu un 2019'gada maij6


jaunE €ka tiks nodota ekspluatEcijS,


Sniegto pakalpojumu cenas, nemot vErd visu apst6k!u kopumu: klientu pensijas un vipu piederigo maks6tspEju,


sar;remto 6rpakalpojumu un predu cenas, ar 01.04.2019 tiek palielin6tas vid€ji par 6.05 0/o. NacionElais veselibas


dienests dienas stacion6ram kvotas nepalielina.


2019.gadam peJ;ras pieaugums netiek plSnots, jo paredzams lidzek!us tErEt jau jauno telpu iekErtoSanai.


Darba pEmEju skaits lidz 2019.gada beigEm tiks palielindts par piec5m Stata vienib6m, atbilstoii klientu skaita


pieaugumam.


Galven6 uzmaniba tiks piev6rsta sniegto pakalpojumu kvalit5tes saglabS5anai un uzlaboianai'


Sabiedribas akciju vai dalu kopums


Pdrskata gad6 pamatkapit6la izmai;ras nav notiku5as.


Sabiedribas pamatkapitdls 82020 EUR un to veido 82020 daJas, kas pieder Viesites novada paivaldibai. Vienas


daJas vErtiba ir 1,00 EUR.


Notikumi un apst6kli pEc p5rskata gada beigEm


Laika posm6 no p6rskata gada pedEjas dienas lidz 5o flnan5u p6rskatu parakstiSanas datumam nav biju5i nekEdi


notikumi, kuru rezult[tE Sajos flnaniu pdrskatos bUtu jdveic korekcijas vai biltu j6paskaidro Sajos finan5u


pdrskatos.


Valdes ieteikt5 pelpas sadale vai zaud6iumu segSana


UzpEmums strEd6ja ar zaudEjumu, ZaudEjumus radija energoresursu cenu pieaugums, darba samaksas


pieaugu ud€jumus plSno segt no n6kamo gadu peJpas


valdes locekle
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