
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, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.1 

ambulatoro apmeklējumu skaits
93,677.00 93,992.00 95,842.00 1,850.00 2% Apmeklētāju skaita pieaugums

Stratēģijā minētais nefinanšu mērķis Nr.2 

maksas pakalpojumu apmeklējumu skaits
4,322.00 4,410.00 4,580.00 170 4% Apmeklētāju skaita pieaugums

..... 0 #DIV/0!

Mērķis

Fakts 

iepriekšējā gadā 

(n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.1 

valsts apmaksātie ambulatorie veselības 

aprūpes pakalpojumi

1,625,400.00 1,893,658.00 1,899,409.00 5751 0% Apmeklētāju skaita pieaugums

Stratēģijā minētais finanšu mērķis Nr.2 

medicīniskie maksas pakalpojumi
52,924.00 55,000.00 53,875.00 -1125 -2%

Mainījusies  maksas pakalpojumu 

nepieciešamība

Nr.3 pārējie ieņēmumi 91,950.00 132,545.00 135,140.00 2595 2%
Palielinājies sniegto pakalpojumu skaits 

noemniekiem

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

Veselības centrs "Biķernieki"SIA

2019

Nefinanšu mērķi

Finanšu rādītāji

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, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

Rādītāji

Fakts 

iepriekšējā gadā 

(n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

neto apgrozījums, EUR 1,769,914.00 2,081,203.00 2,088,424.00 7221 0%
Palielinājās finansējums veselības aprūpes 

pakalpojumiem

peļņa vai zaudējumi, EUR 16,009.00 17,656.00 51,761.00 34105 193%
Ieņēmumi palielinājās ,sakarā ar veselības 

aprūpes pakalpomumu papildus finanasējumu

peļņa pirms procentu maksājumiem, 

nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), EUR

41,115.00 42,656.00 79,343.00 36687 86%
Ieņēmumi palielinājās ,sakarā ar veselības 

aprūpes pakalpomumu papildus finanasējumu

pašu kapitāls, EUR 358,559.00 376,215.00 402,320.00 26105 7% Palielinājās sakarā ar  lielāku peļņu

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 4.46% 4.69% 12.87%         0.08   174% Palielinājās sakarā ar  lielāku peļņu

kopējais likviditātes rādītājs 1.63 1.69 1.80 0.11 7% Palielinājās sakarā ar  lielāku peļņu

saistības pret pašu kapitālu, % 57.20 56.00 39.00 -17 -30% Saistības samazinājās

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR 293,736.00 191,787.00 195,714.00 3927 2% Tika izmaksātas dividendes 

investīciju plāna izpilde, EUR 42,755.00 46,300.00 63,311.00 17011 37%
Materiālās tehniskās bāzes uzlabošana / jaunu 

medicīnisko aprīkojumu iegāde

valsts budžetā iemaksātās dividendes 

pārskata periodā, EUR
88,326.00 88,326.00 96,326.00 8000 9% Iepriekšējo periodu peļņas izmaksa dividendēs

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 

maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 

līdzekļi) kopā, EUR

1,625,400.00 1,893,658.00 1,899,409.00 5751 0% Finansējuma palielinājums

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 

netieši saņemtā finansējuma izlietojums 

(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 

finanšu līdzekļi) kopā, EUR

1,610,285.00 1,876,006.00 1,880,757.00 4751 0% Izlietojums proporcionāli ieņēmumiem

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.1, 

primārā veselības aprūpe EUR 
138,981.00 142,677.00 147,844.00 5167 4%

Apmeklētāju skaita pieaugums pie ģimenes 

ārsta

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2, 

sekundārās veselības aprūpe EUR
1,178,160.00 1,452,213.00 1,452,213.00 0 0%

Kvotas 100% izpilde, saskaņā ar NVD Rīgas 

nodaļas līgumu
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Mērķis

Fakts 

iepriekšējā gadā 

(n-1)

Plānotais 

pārskata gadā 

(n)

Fakts pārskata 

gadā (n)

Novirze  no 

plānotā

Novirze  no 

plānotā, %
Valdes skaidrojums par novirzēm

valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.3, 

zobārstniecības pakalpojumi EUR 
80,744.00 87,540.00 84,355.00 -3185 -4% Samazinājums sakarā ar speciālista prombūtni

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
16,009.00 25,665.00 59,770.00 34105 133%

Lēmums par 2019.gada peļņas sadali vēl nav 

pieņemts

Mērķis Nr. 1, EUR 0 #DIV/0!

Mērķis Nr. 2, EUR 0 #DIV/0!

.... 0 #DIV/0!

Sagatavotājs:  L.Strode Sagatavošanas datums: 15.05.2020.

Tālrunis: 67577772

E-pasts:sekretare@dcb.lv
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