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ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

1.1.

Uzņēmuma pilns nosaukums un adrese:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AlgoMed"
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

1.2.

Reģistrācijas numurs un datums Uzņēmumu reģistrā:
40103701602 ; 2013.gada 18.augustā

1.3.

Finansu gads:

01.01.2017. - 31.12.2017.

1.4.

Juridiskā forma:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1.5.

Sabiedrības valdes funkcijas izpilda dalībnieku sapulce, kas ir
augstākā sabiedrības pārvaldes institūcija.
Sabiedrības dalībnieki ir :
Ārstu prakses „Svīre Plus”
Babītes novada pašvaldība
Sabiedrības izpildfunkcijas veic direkcija, kuras sastāvā ietilpst:
valdes locekle – Ilze Grauze

1.6.

Vadītājs:

Ilze Grauze

1.7.

Galvenā grāmatvede:

SIA "BP FINANSES" ; 51203044871
atb.grāmatvede Kristīne
Budigina
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(kalsificēts pēc izdevumu funkcijas )
uz 2017.gada 31.decembri

N.p.

Rādītāja nosaukums

k.

Piezīmes

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

2.1.
2.2.

6
7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem
un nodokļiem
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

2.5.

9

2016

12010
(5926)
6084
(3486)
84

14995
(7383)
7612
(3493)
84

(13459)
(10777)

(15424)
(11221)

(10777)

(11221)

(10777)

(11221)

Nr.

1
2
3
4
5

8

2017

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

2.3.
2.4.

2.6.

Pielikums no 6. līdz 12. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes locekle ______________

Ilze Grauze

2018.gada 12.februārī

Gada pārskatu sagatavoja:
SIA "ALGOMED" vārdā SIA "BP Finanses" grāmatvede

_____________

Kristīne Budigina
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FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE uz 2017.GADA 31.DECEMBRĪ

piez.
2017
AKTĪVS

1
I
1.I.1.

2.I
2.I.1.

Nr.

Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

11694

22335

Pamatlīdzekļi kopā
Kopā

11694

22335

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

11694

22335

34
34
1479

28
28
985

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

1514

1013

AKTĪVU KOPSUMMA

13207

23348

1.I.

2

3.1.

Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi

3.2.
Debitori kopā

3

Naudas līdzekļi (KOPĀ)

3.3.

piez.
PASĪVS
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2017

2016

Nr.

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa

54274
(43319)
(32542)
(10777)

54274
(32542)
(21321)
(11221)

3.4.

10955

21732

3.5.
3.6.
3.7..

600
525
1127

355
463
798

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

2252

1616

KREDITORI KOPĀ

2252

1616

PASĪVU KOPSUMMA

13207

23348

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ
2
I
3.I.1.
3.I.2.
3.I.3.

2016

Kreditori
Īstermiņa parādi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
Pārējie kreditori

Valdes locekle _____________ Ilze Grauze

2018.gada 12.februārī

Gada pārskatu sagatavoja:
SIA "ALGOMED" vārdā SIA "BP Finanses" grāmatvede
_____________

Kristīne Budigina
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Finanšu pārskata pielikums
(1) Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi
Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likums”.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.

Pārskata periods
Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2017.g. līdz 31.12.2017.g.
Iepriekšējais periods ir 12 mēneši no 01.01.2016.g. līdz 31.12.2016.g.

Pielietotie grāmatvedības principi
Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites
un novērtēšana metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu
gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

Darījumi ārvalstu valūtās
Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas
Savienības vienotajā valūtā - euro (EUR).

Saistītās puses
Saistītā puse ir persona vai sabiedrība, kas ir saistīta ar pārskata Sabiedrību.
Persona vai šīs personas tuvs radinieks ir saistīts ar pārskata Sabiedrību, ja šai personai ir
kontrole, kopīga kontrole vai būtiska ietekme uz pārskata Sabiedrību, vai ir pārskata
Sabiedrības vai pārskata Sabiedrības mātes sabiedrības vadības locekle.
Sabiedrība ir saistīta ar pārskata Sabiedrību, ja tās ir tās pašas uzņēmumu grupas
locekles. Kā arī sabiedrība ir saistīta ar pārskata Sabiedrību, ja pārskata Sabiedrības
saistītai personai ir kontrole, kopīga kontrole vai nozīmīga ietekme uz sabiedrību, vai šī
pārskata Sabiedrības saistītā persona ir šīs sabiedrības vai sabiedrības mātes sabiedrības
vadības locekle.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. 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. Nolietojums ir aprēķināts aktīva
lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas
nolietojuma normas:
Ēkas un būves
5%
Tehnoloģiskās iekārtas
20%
Biroja iekārtas
30%
Datoru aprīkojums
30%
Transporta līdzekļi
30%
Citi pamatlīdzekļi
30%
Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju.
Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes,
izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas:
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Licences
Citi nemateriālie ieguldījumi

30%
30%

Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas
paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas
to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek
atzītas pārskata perioda zaudējumos.
Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un
atspoguļotas pamatlīdzekļu sastāvā. Nolietojums tiek aprēķināts visā nomas periodā,
izmantojot lineāro metodi. Aizņēmumu izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu
izveidošanu un nepabeigtiem celtniecības objektiem, tiek kapitalizētas, ja tās ir pamatoti
nosakāmas un tieši saistītas. Aizņēmumu izmaksas kapitalizē līdz pamatlīdzekļu
nodošanai ekspluatācijā.
Krājumu novērtēšana
Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot vidējo svērto metodi. Krājumi tiek novērtēti
atbilstoši pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā.
Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to
ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē
atbilstoši neto pārdošanas vērtībai (Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena
parastā uzņēmējdarbībā, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas uz pārdošanas
izmaksas).
Debitoru parādi
Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas
iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par
neiespējamu.
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti visu gadu saskaņā ar ieplānoto budžetu
proporcionālas ieņēmumu un izdevumu plūsmas veidošanai. Debitoru parādi tiek
norakstīti no izveidotajiem uzkrājumiem, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Gada beigās Sabiedrība izvērtēja visus debitoru parādus, bezcerīgos parādus norakstīja
no izveidotajiem uzkrājumiem, bet šaubīgajiem debitoriem izveidoja uzkrājumus
nedrošiem debitoru parādiem.
Nauda
Nauda ir skaidra nauda sabiedrības kasē un bezskaidra nauda maksājumu kontos un
pieprasījuma noguldījumu kontos.
Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam pastāv saistības (juridiskas vai
pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību
izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no
uzņēmuma. Saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt taču konkrēts saistību
rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms.
Uz pārskata gada beigām ir izveidoti šādi uzkrājumi:
- uzkrājumi garantijas izdevumiem, kas izveidoti paredzamiem garantijas
remontiem noslēgtajiem līgumiem;
- uzkrājumi iespējaiem tiesvedību izdevumiem;
- uzkrājumi preču atgriešanai.

7

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par
kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins).
Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un
faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par
pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu
skaitu uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem
Uzkrātās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas
pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm
vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs
norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz
attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu
apliecinošiem dokumentiem.
Uzkrātās saistības prēmijām
Uzkrātās saistības prēmijām tiek veidotas saskaņā ar pārskata gada darbības
rezultātiem. Uzkrājumi tiek samazināti, faktiski veicot naudas izmaksas
darbiniekiem.
Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās
īpašumtiesības un riski uz precēm, un atlīdzību var pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no
pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei. Dividenžu
ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas akcionāra tiesības saņemt dividendes. Procentu
ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais
un atliktais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un
piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir aprēķināts laika noviržu izraisītām pagaidu
starpībām, kas rodas no atšķirībām starp aktīvu un pasīvu vērtību finanšu pārskatos un to
vērtību nodokļu vajadzībām. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, piemērojot likumā noteikto
15% nodokļa likmi. Minētās starpības, galvenokārt, radušās no atšķirīgām pamatlīdzekļu
nolietojuma normām, kas tiek pielietotas nodokļu un finanšu uzskaitē, atsevišķiem
nodokļu vajadzībām neatskaitāmiem uzkrājumiem un uz nākamajiem pārskata periodiem
pārnesamajiem nodokļu un vērtspapīru pārdošanas zaudējumiem.
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2. PASKAIDROJUMI PIE "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA "
Piezīme Nr.2.1.
Neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un
pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide, kā arī pievienotās vērtības
nodoklis.
Darbības veidi

2017.gads

2016.gads

12010

14995

12010

14995

2017.gads

2016.gads

(130)

(105)

-

(399)

Strādnieku algas

(4625)

(5390)

VSAOI personālam

(1171)

(1489)

(5926)

(7383)

2017.gads

2016.gads

Ieņēmumi no pamatdarbības prod. un pak. pārdošanas
KOPĀ
Piezīme Nr.2.2.
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Galvenie izmaksu elementi
Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegād. izd.
Samaksa par darbiem un pakalp. no ārienes

KOPĀ
Piezīme Nr.2.3.
Administrācijas izdevumi
Izdevumi
Pārvaldes personāla un admin. pers. algas

(1800)

(1800)

VSAOI administrācijai

(425)

(425)

Biroja preču izdevumi

(3)

(13)

(45)

(24)

(1020)

(1020)

(146)

(119)

(47)

(92)

(3486)

(3493)

2017.gads

2016.gads

84

84

84

84

2017.gads

2016.gads

(10641)

(10642)

-

(48)

Kancelejas preču izdevumi
Grāmatvedības pakalpojumi
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
KOPĀ
Piezīme Nr.2.4.
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi
KOPĀ
Piezīme Nr.2.5.
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Izdevumi
Pamatlīdzekļu nolietojums
Mazvērtīgais inventars
Saimnieciskas darbības izdevumi
Telpu noma
Samaksātās soda naudas un līgumsodi
KOPĀ

(230)

(208)

(2530)

(4510)

(58)

(16)

(13459)

(15424)
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Piezīme Nr.2.6.
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Peļņa vai zaudējumi
2017.gada peļņa
2016.gada peļņa

2017.gads

2016.gads

(10777)
(11221)
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3.PASKAIDROJUMI PIE BILANCES POSTEŅIEM
AKTĪVS
Līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa
ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.
Pamatlīdzekļi
Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu.
Nolietojums
ir aprēķināts pēc lineārās metodes.
2017.gadā

2016.gadā

Piezīme Nr.3.1.
Pārējie pamatlīdzekļi( skat.tabulu Nr.1. )

11694

22335

2017.gadā
35

2016.gadā
28

35

28

AS SWEDBANK
Kase

2017.gadā
Atlikumi
EUR
1418
61

2016.gadā
Atlikumi
latos
834
151

KOPĀ

1479

985

13207

23348

Piezīme Nr.3.2.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Noreķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Bilances vērtība
Piezīme Nr.3.3.
Naudas līdzekļi
Naudas glabāšanas vietas

KOPĀ BILANCES AKTĪVS
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PASĪVS
Pamatkapitāls sastāv no 54274 kapitāla daļām, katra EUR 1 vērtībā.
Kapitāla daļu sadalījums sabiedrībā:
Babītes novada pašvaldība 97,37996 %
SIA "Ārstu privātprakse "Svīre Plus"" 2,62004 %
2017.gadā

2016.gadā

Piezīme Nr.3.4.
Pašu kapitāls ( sk.tabulu )
t.sk.,
1) Pamatkapitāls

10955

21732

54274

54274

2) Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

(32542)

(21321)

3) pārskata gada nesadalītā peļņa

(10777)

(11221)

2017.gadā

2016.gadā

600

355

600

355

2017.gadā
2
249
274

2016.gadā
219
244

525

463

2017.gadā
1127
-

2016.gadā
467
331

1127

798

13207

23348

Īstermiņa parādi
Piezīme Nr.3.5.
Parādi piegādātājiem
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
KOPĀ
Piezīme Nr.3.6.
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Sociālais nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
KOPĀ
Piezīme Nr. 3.7.
Pārējie kreditori
Norēķini par darba algām
Pārējie kreditori
KOPĀ
KOPĀ BILANCES PASĪVS

Notikumi pēc gada pārskata
Pēc pārskata gada beigām nav noticis nekas tāds, kas liktu mainīt finanšu pārskata novērtējumu

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē 2018.gada 12.februārī
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