
Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 9. februāra

noteikumiem Nr.  95

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pārskata gads:

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis 

Nr.1,ambulatoro apmeklējumu skaits
95,842.00 96,860.00 77,330.00 -19,530.00 -20% -20%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodu valstī,tika būtiski 

ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis 

Nr.2,maksas pakalpojumu apmeklējumu skaits 
4,580.00 4,600.00 3,588.00 -1012 -22% -22%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodu valstī,tik būtiski ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

..... 0 #DIV/0!

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 
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Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā
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% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.1,valsts 

apmaksātie ambulatorie veselības aprūpes 

pakalpojumi 

1,899,409.00 1,805,191.00 1,936,789.00 131598 7% 7%
Manipulāciju izmaiņu rezultātā un NVD  līgumu grozījumu 

rezultātā,saistībā ar Covid-19.

Stratēģijā minētais finanšu mērķis 

Nr.2,medicīniskie maksas pakalpojumi
53,875.00 55,000.00 48,194.00 -6806 -12% -12%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodu valstī,tik būtiski ierobežota 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.3,pārējie 

ieņēmumi
135,140.00 135,935.00 133,190.00 -2745 -2% -2%

Neapdzīvojamo telpu nomnieku līgumu nomas maksas  

samazināšana uz laiku saskaņā ar MK noteikumiem   Nr.180 no 

02.04.2020.

..... 0 #DIV/0!

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Veselības centrs "Biķernieki" SIA

2020

Nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi
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Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Rādītāji

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

neto apgrozījums, EUR 2,088,424.00 1,996,126.00 2,118,173.00 122047 6% 6%
  NVD līgumu grozījumi  Ārkārtas situācijas periodā par 

papildus līdzekļu iedalīšanu.

peļņa vai zaudējumi, EUR 51,761.00 11,216.00 12,288.00 1072 10% Ieņēmumu pieauguma rezultātā

peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

79,343.00 39,020.00 52,393.00 13373 34% PL nolietojuma apjoma  pieauguma rezultātā

pašu kapitāls, EUR 402,320.00 387,656.00 388,728.00 1072 0%

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 12.87% 2.90% 3.20%         0.00   10%
Kapitāla atdeves rādītāja efektivitātes pieaugums saistībā ar 

peļņu.

kopējais likviditātes rādītājs 1.80 1.70 1.50 -0.2 -12%
Norēķināties ar savām īstermiņa saistībām ir pietiekoša, bet 

apgrozāmo līdzekļu samazināšanās rezultātā, rādītājs ir mazāks.

saistības pret pašu kapitālu, % 56.00 41.30 35.50 -5.8 -14% Īstermiņa saistības samazinājušās ( kreditoru atlikumi) 

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 195,714.00 15,035.00 9,136.00 -5899 -39% -39%
Samazinājušies tekošie ieņēmumi,kas saistīti ar Ārkārtas 

situāciju Covid-19 periodu valstī ( maksas pakalpojumi)

investīciju plāna izpilde, EUR 63,311.00 23,000.00 78,172.00 55172 240%
Materiālās tehniskās bāzes uzlabošana-nolietoto med. iekārtu  

nomaiņa ar jaunu, atbilstošu mūsdienu prasībām.

valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 

periodā, EUR
96,326.00 0.00 25,880.00 25880 #DIV/0! Dividenžu izmaksa saskaņā ar Dalībnieku sapulces lēmumu.

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 

līdzekļi) kopā, EUR

1,899,409.00 1,805,191.00 1,936,789.00 131598 7%
Manipulāciju izmaiņu rezultātā un NVD  līgumu grozījumu 

rezultātā

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtā finansējuma izlietojums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu līdzekļi) kopā, EUR

1,880,757.00 1,799,680.00 1,926,907.00 127227 7% Izlietojums palielinājies proporcionāli ieņēmumiem

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, 

primārā veselības aprūpe,EUR
147,844.00 122,360.00 150,206.00 27846 23%

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.555 grozījumiem ārkārtas 

situācijas periodu valstī, ģimenes ārstu praksēm  tika iedalīts 

papildus finansējums 

Finanšu rādītāji
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Mērķis

Fakts 

iepriekšējā 

gadā (n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %

Covid-19 ietekme, 

% no Novirzes, var 

būt gan ar + gan - 

zīmi

Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 

valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

valsts budžeta finansējums, mērķis 

Nr.2,sekundārā veselības aprūpe, EUR
1,452,213.00 1,535,477.00 1,487,816.00 -47661 -3% -3%

Ārkārtas situācijas Covid-19 periodu valstī,tika būtiski 

ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Latvijas 

Bērnu dzirdes centrā un speciālistu.

valsts budžeta finansējums, mērķis 

Nr.3,zobārstniecības pakalpojumi, EUR
84,355.00 89,839.00 95,403.00 5564 6%

Ārkārtas situācijas periodā, kad daļa ambulatoro pakalpojumu 

pieejamība tika apturēta, bērnu zobārsts pieņēma pacientus 

akūtos gadījumos, ievērojot visus  Covid-19 laikā 

epidemioloģiskos drošības pasākumus

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis 

Nr.1, EUR
0 #DIV/0!

pašvaldības budžeta finansējums, mērķis 

Nr.2, EUR
0 #DIV/0!

.... 0 #DIV/0!

citi kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības 

stratēģijā minētie finanšu rādītāji
0 #DIV/0!

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas 

daļas izlietojums kopā, EUR
59,770.00 0.00 33,890.00 33890 #DIV/0! Investīcijas  infrastruktūras un iekārtu atjaunošanai.

Mērķis Nr. 1, EUR 0 #DIV/0!

Mērķis Nr. 2, EUR 0 #DIV/0!

.... 0 #DIV/0!

Sagatavotājs: Antra Švalbe Sagatavošanas datums: 

Tālrunis:67577349, 29441831

E-pasts:gramatvediba@dcb.lv
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