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Nosaukums MAZSALACAS SLIMNĪCA SIA
Adrese Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras nov., LV-4215
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
perioda iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 44
Likvidācijas slēguma bilance Nē
Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Jā

Noapaļošanas pakāpe gada
pārskata summās

euro

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Inese Reinalde
Personas amats grāmatvede
Gada pārskata apstiprināšanas
datums

19.04.2022

Amatpersonas amats grāmatvedības uzskaitvede
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 213 430
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 213 430
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 170 67 589 20 414
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 8 742 13 411
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā 220 76 331 33 825
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 76 544 34 255
Apgrozāmie līdzekļi 350
I. Krājumi: 360
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 370 14 154 19 507
I. Krājumi kopā 450 14 154 19 507
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 47 095 44 451
4. Citi debitori. 500 2 638 1 623
7. Nākamo periodu izmaksas. 530 835 594
8. Uzkrātie ieņēmumi. 540 72 250 46 026
II. Debitori kopā 550 122 818 92 694
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
IV. Nauda. 620 15 006 18 483
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 151 978 130 684
BILANCE 640 228 522 164 939

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 173 243 133 243
5. Rezerves: 700
e) pārējās rezerves. 760 1 1
Rezerves kopā 770 1 1
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -4 662 -68 316
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 9 272 63 654
Pašu kapitāls kopā 800 177 854 128 582
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi. 990 2 391 3 868
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 2 391 3 868
Īstermiņa kreditori: 1 020
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 1 136 2 059
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 7 202 1 049
11. Pārējie kreditori. 1130 4 776 2 428
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 1 327 1 327
14. Uzkrātās saistības. 1160 33 836 25 626
Īstermiņa kreditori kopā 1180 48 277 32 489
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

BILANCE 1190 228 522 164 939
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 863 804 689 502
c) no citiem pamatdarbības veidiem 30 863 804 689 502
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 762 745 560 680

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 101 059 128 822
5. Administrācijas izmaksas. 70 92 992 80 391
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 2 532 17 008
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 1 327 1 785
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 9 272 63 654
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 9 272 63 654
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 9 272 63 654
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Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 44

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;
i)bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes
izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu
izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši
saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar
objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
2021. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 103 701, sabiedrība strādā ar
peļņu EUR 9 272, pašu kapitāls ir pozitīvs un sastāda EUR 177 854 . Sabiedrības saimniecisko darbību Latvijas Republikā spēkā
esošie ar koronavīrusu (COVID -19) izplatību saistītie ierobežojumi nav ietekmējuši, kā arī nav izmantoti valsts piedāvātie
atbalsta mehānismi. Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar
pārējiem kreditoriem noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir
piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek
atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības".
Nemateriālie ieguldījumi  ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu nemateriāliem ieguldījumiem
aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu
nemateriālo ieguldījumu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas
vadības noteiktās likmes:
Patenti, licences un preču zīmes 33.33%
Datorprogrammas 33.33%
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad  nemateriālo ieguldījumu  iespējams izmantot
paredzētajam mērķim.
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 640 euro. Iegādātie aktīvi zem 640 euro 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 inženierbūves 5.00%
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 10.00%
Automašīnas 20.00%
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20.00%
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 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.
Peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas atspoguļo attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā neto vērtībā.
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.
Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas izmaksas atzīst
bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas termiņa laikā.
1.4.1.4. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
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.
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.
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 Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.
Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.
Citi debitori
Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru
parādu debeta atlikumus.

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 vidējās svērtās cenas.
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to
atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir:
-kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba Sabiedrības
tiesības piedzīt šo parādu;
-parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt
pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par bankrotējušu) u.tml.
1.4.2.3. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas".
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā nākamo
periodu ieņēmumi.
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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, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, 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.
1.4.4. kreditoru uzskaite
Kreditoru parādi
Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru.
Pārējie kreditori
Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.
1.4.5. ieņēmumu atzīšanas principi
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams
pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
šādi nosacījumi:
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;
•ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz to saņemšanu;
pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.
1.4.8. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Kā 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.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma
nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Uzņēmumu ienākuma nodokli nosaka saskaņā ar
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (spēkā ar 01.01.2018.) un Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr.677
“Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai nodokļu parādus,
visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā.
Pamatkapitāls
Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam.
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.

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, un
tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju,
ko pārbaudījis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2021. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
skatīt ieskenētā veidā, pievienotajā pielikumā

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:
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3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 1 715
pārskata gada beigās 1 715

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 1 285
pārskata gada beigās 1 502

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
217

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 430
pārskata gada beigās 213

3.1.2. pamatlīdzekļi:
3.1.2.1. nekustamie īpašumi
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 750
pārskata gada beigās 750
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 750
pārskata gada beigās 750

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 92 444
pārskata gada beigās 87 457

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
4 987

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 79 033

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
4 021

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

Summa

4 339

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 13 411
pārskata gada beigās 8 742

3.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Postenis 1
Iegādes izmaksas: Summa
pārskata gada sākumā 173 156
pārskata gada beigās 225 830
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Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus Summa
52 674

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 152 742
pārskata gada beigās 158 241

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
5 499

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 20 414
pārskata gada beigās 67 589

5. Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

5.2. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Finanšu palīdzības
sniedzējs Kad saņemts (gads) Summa Saņemšanas mērķis Nosacījumi

Pārskata gadā
atmaksājamā summa, ja

nav izpildīts kāds no
nosacījumiem

1 Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

2010 21 804 Ambulatorā
veselības aprūpes
infrastruktūras
uzlabošana SIA
‘’Mazsalacas
slimnīca’’

85% fonda
finansējums, 15%
privātais
finansējums

2 Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

2013 3 918 Primārās veselības
aprūpes
infrastruktūras
uzlabošana SIA
‘’Mazsalacas
slimnīca’’

85% fonda
finansējums, 15%
privātais
finansējums

3 Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

2020 6 643 Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes
pakalpojumu
sociālās un
nabadzības riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem SIA
‘’Mazsalacas
slimnīca’’

85% fonda
finansējums, 9%
valsts budžeta
finansējums, 6%
privātais
finansējums

4 Ziedojums no
vačijas

2019 4 500 Pamatlīdzekļu
iegādei

100% ziedotāju
finansējums

9/11



Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums 25.03.2022
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 40003858822
Licences numurs 134
Sertifikāta numurs 105
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40003261206 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 Vadibas_zinojums_2022.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu Dal_bnieku_sapulces_protokols_19.04.2022_1_.edoc
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
Neatkarigu_revidentu_zinojums.pdf

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums GP_Mazsalacas_slimnica_2021.pdf
10

Dokumenta numurs EDS: 83557688 Iesniegšanas datums: 27.05.2022
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SIA "Mazsalacas slimnica"
2021.gada pErskats


Vadibas zi;rojums


2022.gada 25,martd


Sabiedribas darbiba pSrckata periodi


SIA "Mazsalacas slimnica" ir kapit6lsabiedriba, tEs kapit5ldalu turEt6js ir Valmieras novada pa5valdiba ar kapitElda!u


v6rtibu EUR 173 243.


Sabiedribas galvenie pamatdarbibas veidi ir mediciniskie pakalpojumi, paliativd un sociSlS apr0pe.


2021. gad6 Sabiedriba saimniecisko darbibu beidza ar 9 272 EUR pelnu, attiecigi 2020.gad5 ar 63 654 EUR.


2021.gadd sabiedribE str5dEja vid6ji 44 darbinieki, lidzigi kE 2020, gad5, kad ari bija 44.


IzvEftEjot 202L. gada finanSu pSrskata datus, sabiedribas paSreizEjo flnansiSlo st6vokli var uzskatit par stabilu.


GrdmaWedibas un finan5u vadi5anai izmanto uzskaites programmu "Kentaurs PRO". Sabiedribas finan5u lidzeklu


avoti ir sabiedribas palu kapit5ls, piesaistitie finan5u lidzekli un plSnotE naudas pl0sma.


Sabiedribas darbibas finansiilie rezultiti un finansiilais stivoklis


Sabiedribas finanSu aKivus galvenokdrt veido pamatlidzekfi, predu un izejvielu kr6jumi, pircEju un pasUtit6ju par6di.


Finan5u saistibu lielSko dalu veido nodokJu par6di. Naudas lidzekli galvenok5rt tiek izvietoti LaWijas finan5u


institUcijEs. Sabiedriba nav pakJauta b0tiskam kreditriskam, jo Sabiedriba sadarbojas ar stabiliem pasUtitEjiem un


lieldkoties maksdjumi netiek kavEti. Pirc€ju un pas0tit6ju par5di tiek uzrdditi atg0stamaj6 vEttibd. Sabiedriba nav


paklauta drvalstu kursu sv6rstibu riskam, jo t6s atctivi un saistibas ir euro.


Sabiedribas darbiba nav paklauta procentu likmju svErstibu riskam, jo Sabiedribai nav aizpEmumi.


Likviditdte (maks6tspEja, t.i., sp6ja taikus un pilnigi dzEst savas istermi4a saistibas):


2O2t.gadsl2020.gads


3.15 4.02LikviditEtes kopEjais


koeficients


(koeficienta ieteicama


robeZa 1-2).


Likviditdtes starpseguma


koeficients
2.85 3.42 (koeficienta ieteicama


robeia 0.7-0.8).


AbsolUtEs likvidit6tes
koeficients


0.31 0.57


Rentabilit6te (Sabiedribas pa nd ku mi pe! ;ras g 05ana) :


Bruto peJpas r6dllSjs (o/o)
ll.7o/o 18.68%


(koeficienta ieteicama


robeZa 0,2-0.25).


t.07o/o 9.23o/oAr nodokli apliekamEs
pelnas r6dit6js (%)


t.07o/o 9.23o/o
Neto pelpas r6ditEjs (o/o)
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SIA "Mazsalacas slimnica"
2021.gada pErskats


NodroiinEjuma ar paiu lidzek!iem koeficients


Ilgtermirla ieguldUumu
segums ar pa5u kapit6lu


2.32 3.75


Ilgtermipa ieguld-rjumu


segums ar pa5u kapit6lu un


ilgtermipa saistibdm


2.35 3.86


0.32 0.25
Apgroz6mo lidzekJu segums


ar istermiqa saistib6m


Neto apgrozamais kapitdls
(EUR)


103 701 98 195


Saistibu vai maks6tsp6jas rddit5ji (Sabiedribas spEja segt istermipa un ilgtermi4a saistibas):


Saistibu ipatsvars bila nc6
0.22 0.22


Saistibu attieciba pret paiu
kapitdlu


0,28 0.28


Turpm6k6 sabiedribas attistiba un n6kotnes izredzes


Balstoties uz iepriek56jos gados un Sajd gadE veiktajiem ieguldijumiem, analizEjot Latvijas socidlo pakalpojuma


tirgus tendences, SIA "Mazsalacas slimnica" vadiba turpin6s izvErt6t pieprasito pakalpojumu izdevigumu un izv6rtEs


sava bud2eta iespEjas - pakalpojuma kvalit6tes paaugstin6Sanai.


Pamatojoties uz iepriekSEjos gados un SajE gad6 veiktajiem ieguldijumiem, Sabiedribas vadiba uzskata, ka


Sabiedriba ir nodroSin6jusies, lai turpm6k spEtu ier;remt stabilu vietu medicinas un sociSlo pakalpojumu sniedzEju


tirg0. Tiek strdddts pie pakalpojumu kvalitdtes uzlabolanas un jaunu pakalpojumu veidu pied6vS5anas klientiem


(ilglaicigd sociSlS aprUpe un rehabilit5c'rja), kE ari darbinieku kvalifikEcijas cel5anas. Ir nosl€gti ligumi par


pakalpojumu sniegSanu ar Nacion5lo veselibas dienestu 2022.gadam. Sabiedriba ir spEjiga norEllindties ar


kreditoriem noteiktaj6 laik6.


Notikumi un apst5kli pEc pSrskata gada beigSm


Laika posm6 no p5rskata gada pEdEjds dienas lidz 5i finan5u p6rskata paraksti5anas datumam nav biju6i nek6di


notikumi, kuru rezult6t5 SajE finan5u pdrskatS bUtu j6veic korekcijas vaijEatklEj papildus informdcija.


Vatdes ieteikt6 pelps sadale vai zaudEjumu segSana


P6rskata gada pe!4u 9 272 EUR valde iesaka novirzit Sabiedribas attistibai.
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nenrreRicu REvIDENTU zIryoJUMs


SIA "Mazsalacas sllmnica",
Re$.Nr. 40003261206
dalibniekam


Miisu atzlnums par flnan$u p6rskatu


Esam velkull SIA "Mazsalacas slimnica" ('sabledriba") plevlenotaJ6 gada p6rskat5 letverta flnan$u parskata no
3, lidz 2A. lapal revlziJu. Plevlenotais fl nan5u p6rskats leWer:


I bllancl 202l.gada 31.decembri,


r peftlas val zaudeJumu apr€Knu par gadu, kas nosledzas 2021.,}ada 31.decembri, kE ari
I flnanlu pErskata plellkumu, kas leWer nozimigu gr5matvedibas uzskaltes princlpu kopsavllkumu un cltu


paskaldroJolu lnformEclJu.


MusuprEt, plevienotals flnanEu p6rskats sniedz patlesu un skaidru prlek$statu par SIA "Mazsalacas sllmnlca"
finansiElo stEvokli 202t,gada 3l,decembri un par t6s darbibas finaniu rezult6tiem, kas noslEdzas 2021,gada
31,decembri, saskapE ar Latvijas Republikas Gada p5rskatu un konsolidEto gada pErskatu likumu ("Gada parskatu
un konsolidEto gada pErskatu likumsi,


Atzlnuma pamatorums


AtbllstoSi Latvfas Republlkas RevTz[as pakalpoJumu llkumam ("Revizljas pakalpojumu llkums') mes velcam
reviziju saskapE ar Latv'$as RepublikE atzitiem starptautiskajiem revizijas standartiem (turpmEk - SRS), Milsu
pienEkumi, kas noteikti Sajos standartos, ir turpmEk aprakstiti m0su zipojuma sadafE Revidenta atbildiba par
fin aniu pa- rska ta revizij u,


M€s esam neatkar\gi no Sabiedribas saskana ar Starptautlskas GramaweZu Etikas standartu padomes izstrEdate
Starptautlsk6 Profeslon6lu gr6matveiu €tlkas kodeka (tostarp Starptautlsko Neatkaribas standartu) prasibam un
Revlzflas pakalpoJumu llkum6 lektautaJem neatkaribas prasibam, kas lr plemeroJamas mgsu veiftalat flnan$u
p6rskata revizijai Latvijas RepublikS, MEs esam iev€rojuii ari Starptautisk6 ProfesionElu grEmatveZu Etikas
kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkaribas standartu) un Revizijas pakalpojumu likumE noteiktos p5rEjos
profesion6 lEs Etikas principus u n objektivitEtes prasibas,


Mes uzskaEm, ka m0su leg0tie revizfias pier5d-rJumldod pletlekamu un atbllsto$u pamatojumu mosu aElnumam.


Zipo5ana par citu informSciju


Par citu informEciju atbild Sabiedribas vadiba, Citu informEciju veido Vadibas zipojums, kas sniegts pievienotf
gada p6rskat6 no 21. lidz 22.lapd,


Musu atzlnums par flnan5u parskatu neattlecas uz gada perskata letverto cltu lnformacuu, un mes nesnledzam
par to nekEda veida apliecin6jumu, izpemot to kE norEdits miisu zinojuma sadall Otas zipoianas prasibas
saskaStd ar Latvfias Republikas tiesibu aktu prastba-m.


Saistib6 ar finan5u pErskata reviziju m0su pienEkums ir iepazities ar citu informEciju un, to darot, izvErtEt, vai 5i
clta lnformacfia butlskl neatllllras no flnanlu perskata lnformacijas val no musu zln5$an5m, kuras mes leguvam
revizlJas galt5, un val t5 nesatur cita veida b0flskas neatbllstibas,


Ja, balstoties uz veikto darbu un pemot vErE revizijas laikE giltEs zinas un izpratni par Sabiedribu un tis darbibas
vidi, mEs secinEm, ka citE informEcijE ir b0tiskas neatbilstibas, m0su pienEkums ir zi4ot par SEdiem apstEkliem,
M[]su uzmanlbas lokE nav nEkuSi apstEkli, par kuriem b0tu jEzipo,


AS "Nexia Audit Advice"


Llcence Nr. 134


Red.Nr. 40003858822


Baznlcas lela 31-14,


Riga, LV-1010,


LaWla


T: +371 67333227


lnfo@nexla.lv


nexia.lv
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citas zipo5anas prasihas saskapE ar Latviias Republikas tiesibu aktu prasibEm


Papildus tam, saskatlS ar Revizijas pakalpojumu likumu mEsu pienEkums ir sniegt viedokli, vai Vadibas zipojums ir
sagatavots saskapE ar_tE sagatavolanu reglamentEJo$E normatlva aKa, Gada pErskatu un konsoliddto gaOa
perskatu llkuma, prasibtm,


Pamatojoties vienigi uz musu revizijas ietvaros veiktajEm proced0rEm, m0suprEt;. Vadibas zi;toJumE par p6rskata gadu, par kuru lr sagatavots flnan$u perskats, snlegte lnformacfla atbllst
flnan5u p6rskatam, unr Vadibas zitloJums lr sagatavots sasten5 ar Gada perskatu un konsolldEto Eada parskatu llkuma
prasib5m.


Vadibas un personu, kurEm uzticEta Sabiedribas pirraudziba, atbildiba par finanlu parskatu


Vadiba lr atblldiga par tEdaflnanlu. pdrskata, kas snledz patlesu un skaldru prlekgstatu, sagatavo$anu saskap6 ar
Gada p6rskatu un konsolldEto gada p5rskatu llkumu, kE ari par tedas lekgejes kontrolei sistEmas uzturElanu,
kEda..saskapE ar vadibas vledokll lr neplecle$ama, lal butu lespEJams sagatav6t flnan$u parskatu, kas nesatur ne
krEpSanas, ne kfUdas dEJ izraisitas bfitiskas neatbilstibas.


Sagatavojot finanSu pErskatu, vadibas pienEkums ir izvErtEt Sabiedr-rbas spEju turpin6t darbibu, pec
neplecielamibas snledzot lnform6clju par apst6kflem, kas satstitt ar Sabtedribas ipeJu turptnat darbibu un
darbTbas turplnElanas prlnelpa plem€ro5anu, Ja vlen vadiba neplano Sabledribas tt(vtiactlu vat t6s darbibas
lzbelgSanu, val arT tal nav cltas re5las alternat?vas ke Sabledribas llkvtdEc[a val darbibas lzbetgiana,


Personas, kur6m uzticEta Sabiedribas pErraudziba, ir atbildigas par Sabiedfrbas finan6u parskata sagatavoianas
procesa uzraudzibu,


Revldenta atblldiba par flnanlu pirskata revizlJu


Mgsu mErllls lr legot pletlekamu p5rllecibu par to, ka flnanlu perskats kopumE nesatur kJudas val kr5p$anas d€J
izraisitas bEtiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zipojumu, kurE izteikts atzinums, pietiekama p6rlieciba ii
augsta limepa pErlieciba, bet tE negarantE, ka revizijE, kas veikta saskagE ar $RS, vienmEr tiks atklEta b0tiska
neatbilstiba, ja tEda past5v, Neatbilstibas var rasties krEpSanas vai kl0das dEl, un tEs ir uzskatamas par biltiskEm,
Ja var pamatotl uzskatlit,l<a t6s katra atsevl$K val vlsas kopa varetu letekmet salmnleclskos lemumus, ko lletotaJi
plepem, balstoties uz 5o flnan#u parskatu.


Veicot reviziju saskapE ar SRS, visa revizijas procesa gaitE mEs izdar6m profesionElus spriedumus un saglabajam
profesionElo skepticismu, MEs ari;


o identificEjam un izvErtEjam riskus, ka finan5u pErskatE varEtu b0t kr6pianas vai kjfrdas dEf izraisitis
bfrtiskas neatbilstibas, izstrEdEjam un veicam revizijas procedEras 5o risku mazingSanai, kE ari iegfistam
revizijas pier6dijumus, kas sniedz pietiekamu un atbilsto5u pamatojumu m0su atzinumam. Riiks, ka
netiks atklEtas bUtiskas neatbilstibas kr6p5anas dEl, ir augstEks nek6 risks, ka netiks atklEtas kffrdas
lzralsltas neatbllstibas, Jo krdp$ana var letveft slepenas norunas, dokumentu vllto$anu, lnformaclJas
neuzr5di5anu ar nodomu, lnformecflas nepatlesu atspoguloIanu valieKeJas kontroles parkipumus;


. iegOstarn izpratni par ieKEjo kontroli, kas ir b0tiska revizfas veiGanal, lal izstradatu konkretajiem
apstEkJiem atbllstoSas revizijas procedtiras, bet nevls, lai snlegtu atzinumu par Sabiedribas lekieJas
kontroles efektlvlt6tl;


o izvEttFjam pielietoto grama&edibas politlku atbilstibu un gremawedlbas aplE5u un attieclgas vadlbas
uzraditas informecijas pamatotibu;


r lzdar6m seclnEJumu par vadibas plem€rot6 darbibas turpinEsanas prlnclpa atbllstibu, un, pamatojoges uz
legotaJlem revizflas pierad-rJumlem, par to, val past6v botlska nenotelktiba attlecib5 uz noflkumtem val
apstEkliem, kas var radit nozimlgas Saubas par Sabiedrlbas spEju turpinEt darbibu, Ja mEs secinam, ka
b0tiska nenoteiktiba past6v, revidentu zipojum6 tiek vErsta uzmaniba uz finanBu p6rskat6 sniegto
inform5ciju par Siem apst5kliem, vai, ja iEda informEcija nav sniegta, mEs sniedzam modific6tu
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atzinumu. M[su secindjumi ir pamatoti ar revizijas pier6dijumiem. kas ieguti lidz revidentu zinojuma
datumam. TomEr nEkotnes notikumu vai apstSklu ietekm6 sioieOriUa savu darbibu var paftraukt;


o izvEtt6jam visp5r6ju flnanlu parskata struktilru un saturu, ieskaitot atklato inform5ciju un skaidrojumus
pielikumS, un to, vai flnanSu pdrskats patiesi atspogulo pErskata pamatd eso5os darijumus un
notikumus.


MEs sazindmies ar personam, kurdm uztic6ta Sabiedribas parraudziba, un, cita starp-, sniedzam inform;c'rju par
planoto revlzijas apjomu un laiku, k5 ari par svangiem revizijas noverojumiem, taja skaita par butiskiem ie"t<scjas
kontroles tr[kumiem, k6dus mEs identificEjam revizijas laikE.


AS "Nexia Audit Advice"
ZvErinEtu revidentu komercsabiedriba, licence Nr, 134


Judite Jakovina
Valdes locekle,
atbildigd zverin5ta revidente, sertifik6ts Nr. 105


Valmiera,
2022.gada 25,mart6
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