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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2015. līdг 31.12.2015
.

INFORMĀCIJA PAR U)ŅĒMUMU

Sa iedrī as osauku s " Daugavpils reģio ālā sli īca"

Sa iedrī as juridiskais statuss Sa iedrī a ar iero ežotu at ildī u

Reģistrā ijas Nr., vieta u  41503029600, 08.02.2002., Daugavpils

datums

Nozare  NACE 2.red. -Sli īcu dar ī a

Juridiskā adrese Vasar īcu iela , Daugavpils, LV-

Pasta adrese Vasar īcu iela , Daugavpils, LV-

Bankas nosaukums un kods SEB BANKA UNLALV2X

Bankas konti LV24 UNLA 0050 0142 4622 7

Vadītājs Valdes loceklis Reinis Joksts

Dalī ieki u  to daļas Daugavpils pilsētas do e reģ.Nr. ,
Kr.Valde āra iela , Daugavpils, LV- 

    ieguldīju s sastāda . % o 
kopējā kapitāla . Daļas    pa .  EUR

Daugavpils ovada do e reģ.Nr.
Rīgas iela , Daugavpils, LV-  

   ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā 
kapitāla . Daļas   pa .  EUR

Ilūkstes ovada do e reģ.Nr. ,
Brīvī as iela , Ilūkste, LV-

  ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā
kapitāla . Daļas  pa .  EUR

Valdes lo ekļi

Pārskata gads no 01.01.2015  līdz 31.12.2015

)iņas par rad ie īgaja  sa iedrī ā av rad iecīgu sa iedrī u

)iņas par aso iētaja  sa iedrī ā asociētu sa iedrī u av

Grā atvedis Jeļe a Ada oviča Tālru is: 65405257

Revidents Natālija Millere
)vēri āta revide te Sertifikāta Nr.
SIA "Revide tu fir a NM" reģ. Nr. , lic. Nr.
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads

Operācijas 3,438 4,072 4,723 4,694 4,535 4,433

   

                                                                                                                                                                           

pacientu ārstēšanai, apmaksā detoksikācijas palātā esošo pacientu veselības apr”pi un joprojām  Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils novada dome  apmaksā   dienu pacientu iemaksu slimnīcai par pilsētā un Daugavpils novadā dzīvojošo pensionāru ārstēšanu, kas šajos ekonomiski sarežgītajos apstākļos ir nopietns atbalsts pašvaldības iedzīvotājiem un arī slimnīcai.
Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadāS)A Daugavpils reģionālā slimnīca  uz doto brīdi ir lielākais specializētākais, veselības apr”pes pakalpojumu sniegšanas centrs ārpus Rīgas, kur visu diennakti ir pieejams plašs medicīniskās palīdzības apjoms.   Slimnīca sniedz  stundu neatliekamo palīdzību šādos profilos: iekšķīgās slimības, kardioloģija, infekciju slimības, neiroloģija, ķirurģija, traumatoloģija, uroloģija, onkoloģija, hematoloģija, ginekoloģija, dzemdniecība, neiroķirurģija, narkoloģija.                                                                                                                                                                                        
Uzņemšanas nodaļā cauru diennakti ir pieejami arī normatīvajos aktos pieprasītie specialistu pakalpojumi. Kopš .gada nogales Daugavpils reģionālajai slimnīcai līgumā ar Nacionālo veselības dienestu ir pieškirts finansējums observācijas nodaļai. Observācijas nodaļā pacientus ar neskaidru diagnozi novēro un ārstē  stundas. )zvērtējot pacienta stāvokli, tas tiek vai nu izrakstīts turpmākai ambulatorai ārstēšanai, vai atstāts stacionāra nodaļās. Šis pakalpojums  atvieglo stacionāro noslogojumu, ekonomējot neatliekamās palīdzības nodrošināšanai pārredzētos valsts finansējuma līdzekļus patiešām sarežģītajiem gadījumiem, kā arī novārtā atstāto slimību ārstēšanai stacionārā ietvaros.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  patreiz reāli darbojas  dažāda profila medicīniskās palīdzības nodaļas, t.sk. neiroloģijas, kardioloģijas, onkoloģijas, onkoķirurģijas, traumatoloģijas, terapijas, ginekoloģijas, dzemdniecības, pediatrijas, vispārējā ķirurģijas, bērnu ķirurģijas, hemodialīzes, RAN, infekciju, tuberkulozes, paliatīvās apr”pes u.c. nodaļas. Papildus ambulatorā palīdzība gan ķirurgiskajā, gan terapeitiskajā profilā tiek sniegta arī dienas stacionāros. Slimnīcā tiek sniegta arī ļoti apjomīga operatīvā palīdzība skat.tab. .  

.    Strukt”rvienība "Centrālā slimnīca", Vasarnīcu ielā  – galvenā daudzprofilu veselības apr”pes strukt”rvienība, kurā ir izveidots iestādes kopējo darbību regulējošais administratīvais bloks..     Strukt”rvienība "Plaušu slimību un tuberkulozes centrs", .novembra iela  – kuras darbība galvenokārt ir vērstā uz neatliekamās palīdzības sniegšanu plaušu slimību, tuberkulozes, bērnu un pieaugušo infekciju slimību gadījumos, kā arī paliatīvu apr”pi..     Strukt”rvienība "Centra poliklīnika", Viestura iela  - lielākais ambulatorās sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējs Latgales reģionā, kuras telpās darbojas pēc kopējiem asins sagatavošanas apjomiem lielākā ārpus Rīgas Asins sagatavošanas nodaļa, vienīgā valstī kas pēc VADC pieprasījumā spēj nodrošināt asins komponentu ieg”šanu un uzkrāšanu  stundas diennaktī, ka arī vienīga valstī izņemot VADC , kur pielietojamie reti un izpildes ziņā sarežģīti asins izmeklējumu veidi.Slimnīcas dibinātāji ir  dalībnieki - Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome un )l”kstes novada dome.Jāatzīmē, ka uzņēmumam saglabājās laba sadarbība ar visiem kapitāldaļu turētajiem, kuri iespēju robežās sniedz palīdzību donoru kustībai, piešķir atvieglojumus tuberkulozes

VADĪBAS Z)ŅOJUMS
Darbības veidi

S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  ir lielākā veselības apr”pes iestāde ārpus Rīgas, kas sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību pārsvarā Latgales reģiona Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, )l”kstes novads, Krāslavas novads, Preiļu novads  iedzīvotājiem.
Veselības apr”pe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciālajā veselības apr”pes līmenī. Vēsturiski S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  ir izveidojusies koncentrējot un apvienojot tās sastāvā sākot no .gada  sekojošas reģiona veselības apr”pes iestādes: Satiksmes ministrijas Dzelzceļa slimnīcu, Daugavpils rajona Grīvas slimnīcu, )l”kstes slimnīcu, Subates slimnīcu, Višķu slimnīcu, Pašvaldības bērnu slimnīcu, )nfekciju slimnīcu, Dzemdību namu, Valsts prettuberkulozes dispanseru ar ambulatoro daļu, Centrālo poliklīniku un .gada vid”, kā pēdējo pievienojot VS)A Daugavas slimnīca .Uz doto brīdi iepriekšējo  veselības iestāžu vietā Daugavpils reģionālā slimnīca sastāv no  reāli darbojošām strukt”rvienībām:
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads

Ambulatori 

pieņemto 
pacientu 

skaits

131,992 134,945  240,912 231,662 236,688

% no stacionāra finansējuma apjoma veido DRG fiksētais maksājums, jeb tā saucamais Diagnosis related groups  apmaksas modelis. Atsevišķi neizdalīto pēc DRG metodikas apmaksājamo stacionāro pakalpojumu pārstrāde .gada  mēnešos sasniedza   pacientus. DRG  epizodes bāzes tarifs .gadā bija  ,  EUR , bet  S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  veicamajiem stacionārajiem pakalpojumiem aprēķinātā vidēja darba indekss bija , . Līdz ar to, pat  uzlabojoties  stacionārās darbības statistikai, slimnīca .gada laikā zaudēja EUR   tikai DRG programmas ietvaros. Pateicoties  Daugavpils pilsētas domes .gada septembra mēnesī papildus piešķirtajiem dotācijas līdzekļiem   EUR, no kuriem   EUR tika pārvirzīti stacionāro pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, kopējo situāciju izdevies nedaudz stabilizēt. Savukārt dotācijas atlikums   EUR apmērā tika pārvirzīts dienas stacionārā sniedzamo galvenokārt operācijas  pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, kas kopā ar no Nacionālā veselības dienesta puses papildus piešķirtajiem ambulatoro pakalpojumu finansējuma līdzekļiem   EUR apmērā tika pilnībā apg”ti .gada decembrī.

S)A „ Daugavpils reģionālā slimnīca  strukt”rvienība „Centra poliklīnika  ir lielākais ambulatoro pakalpojumu sniedzējs Latgales reģionā gan apkalpoto pacientu skaita ziņā skat tab. , gan sniedzamo pakalpojumu klāsta ziņā.      
                                      

Slimnieku skaits, kuri pēdējos gados ir saņēmuši stacionāro palīdzību, paliek bez b”tiskām izmaiņām. Problēma ir situācijā, ka valstī spēkā esošie finansēšanas noteikumu grozījumi nepamatoti samazināja slimnīcai apmaksājamo pacientu skaitu. Stacionārajā finansējuma ietvaros sniegšanai ieplānotais veselības apr”pes pakalpojumu apjoms neatbilst pacientu faktiskajam pieprasījumam, kas, stacionāro pakalpojumu finansējumam ikgadēji veidojot % no kopēja kapitālsabiedrības apgrozījuma,  spilgti ietekmē slimnīcas finansiālo stāvoklī. .gada laikā, pateicoties racionālākai S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  observāciju gultas potenciāla izmantošanai, bija iespējams  samazināt stacionējamo pacientu pl”smu, nos”tot pacientus neatliekamas palīdzības sniegšanai tikai reālas nepieciešamības gadījumos, kas palīdzēja ekonomēt slimnīcas stacionārus resursus. 
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

)eņēmumu 
grupa

2010.gads 

(EUR)

2011.gads 

(EUR)

2012.gads 

(EUR)

2013.gads 

(EUR)

2014.gads 

(EUR)

2015.gads 

(EUR)Valsts budžeta līdzekļi 17,002,022 16,741,975 17,321,905 17,959,249 18,042,878 18,694,231

Maksas medicīnas 
pakalpojumi + 

pacientu 

iemaksas

3,005,798 2,931,345 2,965,596 3,133,521 3,226,226 2,950,844

Pārējie 1,204,851 1,385,151 1,518,311 1,651,240 1,655,529 1,712,641

Kopā: 21,212,671 21,058,471 21,805,812 22,744,010 22,924,633 23,357,716

Kopējais finansiālais apgrozījums:

Neskatoties uz to, kapitālsabiedrība maksimāli izmantoja ambulatoro pakalpojumu sniegšanas potenciālu un to nodrošināšanai rīcība esošus resursus, kas deva iespēju .gada beigās piesaistīt papildus finanšu līdzekļus ambulatoro pakalpojumu sadaļai. Tomēr S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  finansiālo stāvokļi b”tiski ietekmēja .gada sākumā veselības apr”pes finansēšanas kārtībā ieviestās tarifu izmaiņās, kuru dēļ par  %, jeb EUR   tika samazināts stacionārās programmas „Tuberkuloze  finansējums. Neskatoties uz viss iespējamo kapitālsabiedrības procesu optimizācijas pasākumu veicināšanu:
- pamatojoties uz tirgus analīzi aktualizējot sniedzamo maksas pakalpojumu izcenojumus pēdējā ceturksnī palielinājies maksas pakalpojumu 
apgrozījums ;
- izveidojot pievilcīgākus, ārstniecības speciālistus motivējošus apstākļus; 
- sadarbības veicināšana īstenojot mārketinga pasākumus un piedāvājot elastīgu cenu politiku;
- pārskatot iekšējos noteikumus atalgojumu maksāšanā un piemaksu aprēķināšanā;
- izstrādājot energoresursu izdevumu samazināšanas plānu;
- u.t.t.;tomēr acīmredzami uzlabot situāciju tā arī neizdevās. Ambulatorā finansējuma ziņā pēdējo piecu gadu tendences nav īpaši mainījušās un neskatoties uz pakāpenisko pieaugumu, ikgadējais ambulatora valsts finansējuma piedāvājums joprojām atrodas zem iedzīvotāju pieprasījuma pēc veselības apr”pes pakalpojuma līmeņa izņemot .gadu, kad pie  ceturkšņu izstrādes    EUR apmērā un pārstrādes ,  %, pēdējam ceturksnim tika piešķirti apg”šanai neiespējamie līdzekļi    EUR apmērā skat.tabulu .

Uzņemumā darbojas ļoti saliedēts un kvalificēts kolektīvs. S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  patreiz strādā   darbinieki, t.sk.  ārsti,  vidējais medicīniskais personāls,  jaunākais medicīniskais personāls,  pārējie darbinieki. Nodarbināto skaita ziņā S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  ir lielākais darba devējs pilsētā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā.

5



SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Pārskats par darbu ar Eiropas Savienības fondiemPēdējo piecu gadu laikā no kopējā valsts finansējuma S)A „Daugavpils reģionālā slimnīča  valsts garantēto veselības apr”pes pakalpojumu sniegšanai ikgadēji izdalīto līdzekļu apjomi bija nepietiekoši, lai pilnībā nodrošinātu slimnīcas darbību.Tikai apvienojot tos ar kapitālsabiedrības spēkā esošiem resursiem bija iespējams stabilizēt S)A „Daugavpils reģionālā slimnīca  funkcionalitāti tajā pašā laikā katastrofāli nepietiek līdzekļu slimnīcas attīstībai . Savukārt bez attīstības, jauno tehnoloģiju un ārstniecības metožu apg”šanas nav iedomājama kvalitatīva veselības apr”pes pakalpojumu sniegšana. Vienīgā iespēja, kur piesaistīt līdzekļus, bija Eiropas Savienības strukt”rfondi. Tā .gadā uzsāktais ERAF projekts „Stacionāras veselības apr”pes infrastrukt”ras uzlabošana S)A „Daugavpils reģionālā slimnīca  uzlabojot veselības apr”pes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti  par EUR 5 850 958, kas paredz: -jumta un ārsienu siltināšanu, logu nomaiņu un ieejas mezgla rekonstrukciju S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca  strukt”rvienībā "Centra poliklīnika", Viestura ielā , Daugavpilī",-S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā "Centrālā slimnīca"nodaļu siltummezglu renovāciju, -S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā "Centrālā slimnīca" nodaļu sanitārmezglu vienkāršotu renovāciju, -S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā„Centrālā slimnīca  mikrobioloģiskās laboratorijas, dezinfekcijas korpusa, arhīva ēkas jumtu vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai Vasarnīcu ielā , Daugavpilī,-S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā „Centrāla slimnīca  galvenā korpusa jumta vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai Vasarnīcu ielā , Daugavpilī,-S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā „Plaušu slimību un tuberkulozes centrs  centrālās ēkas, dezinfekcijas korpusa jumtu vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai . Novembra ielā , Daugavpilī,
 -S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca"strukt”rvienībā „Plaušu slimību un tuberkulozes centrs  centrālās ēkas vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai . Novembra  ielā, Daugavpilī t.sk. logu nomaiņa un ārsienu siltināšana  turpinājās arī .gadā un .gada februārī tika 
pabeigts.

Pateicoties tam, ka projekta „Kr”ts vēža m”sdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā  ietvaros, tika iegādāts mobilais mammogrāfs, slimnīca var veiksmīgi piedalīties valsts organizētajā kr”ts vēža skrīningprogrammā, apsekojot Latgales reģiona iedzīvotājas un savlaicīgi atklāt un turpmāk arī ārstēt šo nopietno diagnozi.

strukt”rvienība  Plaušu slimību un tuberkulozes centrs , .Novembra ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . ; 
strukt”rvienība )nfekciju slimību nodaļa , .Novembra ielā ,  Daugavpilī, reģ. kods ; . . .;
strukt”rvienība Centra poliklīnika , Viestura ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . .;
strukt”rvienība Ginekoloģijas kabinets , Arhitektu ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . .;
strukt”rvienība Asins sagatavošanas nodaļa , Viestura ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . .;
strukt”rvienība Plaušu slimību diferenciāldiagnostikas nodaļa , Viestura ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . .;

S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  strukt”ra 4.gadā:

strukt”rvienība Centrālā slimnīca , Vasarnīcu ielā , Daugavpilī, reģ. kods , . . .;
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība. Problēmas.Slimnīca uzskata, ka pēdējo gadu  veiktās finanšu kārtības izmaiņas kritiski pasliktina finanšu situāciju un apdraud veselības apr”pes pakalpojumu pieejamību Latgales iedzīvotājiem.

1.    Jauna staru terapijas bunkura izb”ve un staru terapijas aparat”ras iegāde onkoloģisko pacientu ārstēšanai.
2.    Jauna Navigatorsistēmas ar  multislāņu datortomogrāfa iegāde apstarošanas orgānu navigācijai.
3.    Sanitārmezglu, siltummezglu rekonstrukcija Centrālā slimnīcā, ēkas siltināšana strukt”rvienībās Centra poliklīnika  un Plaušu slimību un tuberkulozes centrs . Endoskopiskās aparat”ras nomaiņa, kā arī operāciju zāļu aprīkojumu iegāde.Līdzfinansējumu - % apmērā, atkarībā no projekta, nodrošināja pati slimnīca. )espējams, ka arī .- .gadu ES fondu plānošanas un apguves periodā, slimnīca varētu piedalīties projektos, bet reāli, izvērtējot finansiālo stāvokli, uz šobrīdi līdzfinansējumu Daugavpils reģionālā slimnīca no saviem līdzekļiem nodrošināt nevar.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

 Stacionāro pakalpojumu  valsts finansējums joprojām neatbilst faktiskajam pieprasījumam pēc neatliekamas medicīnas pakalpojumiem.  Kā ārkārtīgi svarīgu  notikumu ir jaatzīmē valdības lēmums .gadā  palielināt darba algu  slimnīcu ārstniecības personālām. S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  lielākais kapitāldaļu turētais – Daugavpils pilsētas dome nolemj turpināt slimnīcas darbības atbalstīšanu  un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Daugavpils pilsētas teritorijā dzīvojošajiem pacientiem ir piešķīrusi  papildus dotācijas .gadam,   EUR apmērā.

Kopējā projektu realizācija S)A Daugavpils reģionālā slimnīca" pēdējo  gadu laikā atainota tabulā:

Šo projektu ietvarā kā sekmīgākie pasākumi jāatzīmē:
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Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Kapitālsabiedrības darbību apdraud arī esošā ārstniecības personāla novecošanas tendences. Slimnīcā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija ar ārstu personāla pieejamību. Daudzos profilos ir apdraudētas slimnīcas  spējas nodrošināt   stundu neatliekamās palīdzības pieejamību vairākos profilos. Noteiktās specialitātes ārsti ir ļoti pārslogoti, kas ietekmē ne tikai pakalpojumu kvalitāti, bet arī prasa no kapitālsabiedrības papildus līdzekļu ieguldīšanu pārslodzes apstākļos strādāt motivējošas darba samaksas nodrošināšanai. Kaut arī slimnīca, pašvaldības ir aktīvi iesaistījušās jauno speciālistu piesaistei, bez attiecīgo pasākumu realizācijas valsts līmenī samazināt ārstu resursu tr”kumu nav iespējams. 
Pēdējo gadu laikā realizēto ERAF projektu ietvaros tika veiktā ļoti apjomīga jauno tehnoloģiju iegāde. Tomēr tehnoloģiju attīstīšana tika veiktā nepilna apmērā un ņemot vērā aparat”ras esošo noslogojumu, kuras dēļ krietni samazinās to ekspluatēšanas un esošajiem standartiem atbilstošās funkcionēšanas ilgums, kā arī to, ka ārstniecības metodes pastāvīgi attīstās, ir jāveic aparat”ras papildus modernizācija. Neskatoties uz Daugavpils pilsētas domes naudas ieguldījumiem kapitālsabiedrības pamatkapitālā   EUR , kuri tika pārvirzīti jaunas medicīnas iekārtas iegādei un esošās aparat”ras modernizācijai, tomēr ļoti augstas medicīnas iekārtu tirgus vērtības dēļ, slimnīca joprojām nav spējīga nodrošināt aparat”ras modernizāciju un atjaunošanu nepieciešamajos apjomos. Ņemot vērā spēkā esošo finansiālo stāvokli, kapitālsabiedrība pašlaik nav spējīga līdzfinansējuma veidā iesaistīties arī iespējamo ERAF projektu realizācijā iepriekš minētās problēmas risināšanai. Ņemot vērā slimnīcas rīcībā esošās aparat”ras noslogojumu, kuras dēļ krietni samazinās to ekspluatēšanas un esošajiem standartiem atbilstošās funkcionēšanas ilgums, kā arī to, ka ārstniecības metodes pastāvīgi attīstās, aparat”ras modernizācija ir dzīvei nepieciešamais pasākums. Jo to nerealizējot slimnīca ne tikai nevares piesaistīt papildus finansējumu, paplašinot sniedzamo pakalpojumu klāstu un apg”stot jaunas metodes, bet arī pazaudēt daļu no pašlaik piešķiramā finansējuma, nespējot sniegt noteiktus veselības apr”pes pakalpojumus atbilstoši regulējošajos noteikumos nosacītajam. 

Ar Ministru kabineta .gada . oktobra rīkojumu nr.  apstiprinātajās  Sabiedrības veselības pamatnostādnes .- . gadam  norādīts:          Dati liecina par ievērojamām atšķirībām Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklī un veselību ietekmējošajos paradumos, turklāt ne tikai starp dzimumiem, bet arī sociālekonomiskajās grupās. Nabadzība ir b”tisks faktors, kas nosaka sliktu veselību, jo finanšu līdzekļu tr”kums ir ļoti nozīmīgs ierobežojošais faktors veselības apr”pes pakalpojumu pieejamībai. Veselības apr”pes pakalpojumu pieejamība gan finansiāla, gan ģeogrāfiska, gan speciālistu pieejamība  raksturo veselības apr”pes sistēmas kvalitāti un efektivitāti. "Slimnīca  sniedz palīdzību iedzīvotājiem teritorijās ar nelabvēlīgiem sociāli ekonomiskajiem faktoriem nabadzība, bezdarbs, iedzīvotāju ienākumu līmenis . Nespēja saņemt nepieciešamo veselības apr”pes pakalpojumu savlaicīgi  noved pie situācijas, kad iedzīvotāju slimības kļ”st arvien smagākas  un biežāk ir nepieciešams sniegt neatliekamo stacionāro palīdzību. Paaugstinoties saslimstību pakāpei, kā arī palielinoties pacientu pl”smai un pieprasījumam pēc neatliekamas palīdzības smagos un novārti atstātos slimību gadījumos, pieaug arī nepieciešamība nodrošināt slimnīcu ar dārgākiem medikamentiem un papildus speciālistu noslogojumu, kas prasīs no kapitālsabiedrības papildus līdzekļu ieguldīšanu.Slimnīca izamanto papildus iespējas palielināt sniegto pakalpojumu apjomu.  Atbilstoši finanašu kārtībai atsevišķiem pakalpojumiem  līgumā nav noteiktas apjoma kvotas.  Tā, piemēram, lielo locītavu endoprotezēšanas operācijas valsts apmaksā pēc faktiskās izstrādes. .gadā slimnīca b”tiski ir palielinājusi sniegšanai ieplānoto pakalpojumu apjomu par   EUR. Savukārt ambulatora finansējuma kopēja apjoma palielinājumu galvenokārt ietekmējusi valsts apmaksājamas programmas ietvaros „(emodialīze dienas stacionārā  veicamā faktiskā izstrāde, kuras palielinātie apjomi par , % salīdzinājumā ar .gadu, jeb +   EUR  sākot ar .gadu  tiek apmaksājamie pēc fakta.
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Gada pārskats

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Uzņēmuma filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Galvenie sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošie nefinanšu rādītāji - informācija par vides aizsardzības prasību ietekmi un informācija 
par darbiniekiem piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem  vai citu informāciju.

Savā darbā uzņēmums stingri ievēro vides aizsardzības prasības. Slimnīcā turpina darboties atkritumu pārstrādes iekārtas, kuras pārstrādā bīstamos medicīniskos atkritumus arī citām reģiona veselības apr”pes iestādēm, kā arī bioloģisko bīstamo medicīnas atkritumu sadedzināšanas iekārta.)r panākta vienošanās ar  uzņēmuma arodbiedrībām, nodrošinot darbiniekiem iespējas sasniegt labākus nosacījumus savai fiziskai un garīgai attīstībai, piemēram, piešķirot papildus atvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir veselībai kaitīgi darba apstākļi u.c.. Ambulatorās un stacionārās ārstēšanas gadījumā, no S)A Daugavpils reģionālā slimnīca  pastāvīgiem darbiniekiem neiekasē pacientu iemaksu un līdzmaksājumu, viņu vietā to kompensē pati slimnīca. Slimnīca no saviem līdzekļiem indeksē darba algu darbiniekiem atkarībā no stāža medicīnas jomā, attiecīgi  gadi - %,  gadi - %,  gadi - %, kā arī kārtējās zemākās mēnešalgu likmes palielināšanas gadījumā no pašu līdzekļiem paceļ algas arī medicīnas darbiniekiem pēc noteiktas gradācijas, lai motivētu tos attīstīties, sertificēties un strādās efektīvi un kvalitatīvi. Rezultātā S)A "Daugavpils reģionālā slimnīca" darbinieki kartējo gadu saņem Latvijas Ārstu biedrības un Veselības ministrijas  Gada balvu medicīnā .
Nav

Finansiālo rezultātu rādītāji
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

BILANCE UZ 31.12.2015

Piezī es 2015 2014

numurs

EUR EUR

I. Ne ateriālie ieguldīju i:
. Ko cesijas, pate ti, lice ces, preču zī es ut l.tiesī as 60,205 39,194

. Citi e ateriālie ieguldīju i 1,326 2,975

Ne ateriālie ieguldīju i kopā:10 61,531 42,169

II. Pa atlīdzekļi:
. )e es ga ali, ēkas u  ūves u  ilggadīgie stādīju i 15,008,516 15,260,183

. Ilgter iņa ieguldīju i o ātajos pa atlīdzekļos 1,082,220 1,196,988

. Iekārtas u  ašī as 5,906,816 6,995,855

. Pārējie pa atlīdzekļi u  i ve tārs 147,363 204,475

. Pa atlīdz. izveidoša a u  epa . celt iec.o jektu iz aksas 33,985 27,889

. Ava sa aksāju i par pa atlīdzekļie 2,943

Pa atlīdzekļi kopā: 11 22,181,843 23,685,390

Ilgter iņa ieguldīju i kopā: 22,243,374 23,727,559

I. Krāju i:
Izejvielas, pa at ateriāli u  palīg ateriāli 649,510 588,666

Ava sa aksāju i par precē 5,819 38,171

Krāju i kopā: 12 655,329 626,837

II.  Pārdoša ai turētie ilgter iņa ieguldīju i 13 1,143,287 1,143,287

III. Debitori:

Pircēju u  pasūtītāju parādi 14 294,742 411,755

Citi debitori 15 2,664 1,158

Nāka o periodu izdevu i 16 6,700 25,542

Uzkrātie ieņē u i 17 95,057 61,404

De itori kopā: 399,163 499,859

V. Naudas līdzekļi 18 479,038 734,033

Apgrozā ie līdzekļi kopā: 2,676,817 3,004,016

Aktīvu kopsu a 24,920,191 26,731,575

Aktīvs

. Ilgter iņa ieguldīju i

.Apgrozā ie līdzekļi
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.Gada pārskata pielikumi

1. Grāmatvedības politika

Vispārīgie principi
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatia likumu" 

Peļņas un гaud jumu apr ķins ir sagatavots atbilstoši apgroгījuma iгmaksu metodei.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts p c netiešās metodes.
Finanšu pārskats sniedг patiesu un skaidru priekšstatu par uгņ muma līdгekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai
гaud jumiem.
Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedг informāciju, kas:
1. Ir atbilstoša finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu l mumus.
2. Ir ticama tā, ka pārskati:
* pareiгi atklāj uгņ muma reгultātus un finansiālo stāvokli- atklāj ne tikai darījumu juridisko formu , bet arī to ekonomisko 
būtību, ir neitrāli, t.i. nav subjektīvi, ir piesardгīgi;
* ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

Grāmatvedības politikas maiņa

Kļūdu labojumi

Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi nov rt ti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) Pieņemts, ka uгņ mums darbosies arī turpmāk.
b) Iгmatotas tās pašas nov rt šanas metodes, kas iгmantotas iepriekš jā pārskata gadā.
c) Posteņu nov rt šana veikta ar pienācīgu piesardгību, iev rojot šādus nosacījumus:

- pārskatā iekļauta tikai līdг bilances sastādīšanas dienai  iegūtā peļņa;
- ņemtas v rā visas paredгamās riska summas un гaud jumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekš-
š jos gados, arī tad, ja tie kļuvuši гināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastā-
dīšanas dienu;
- apr ķinātas un ņemtas v rā visas v rtību samaгināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā,
vai pārskata gads tiek nosl gts ar peļņu vai гaud jumiem.

d) peļņas vai гaud jumu apr ķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņ mumi un iгmaksas neatkarīgi no maksājuma
datuma un r ķina saņemšanas vai iгrakstīšanas datuma. Iгmaksas ir saskaņotas ar ieņ mumiem attiecīgajos pārskata 
periodos.

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas nov rt tas atsevišķi.
f) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekš jā gada sl guma bilanci.
g) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekm  gada pārskata lietotāju nov rt jumu vai l mumu pieņemšanu.
h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot v rā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko
   formu.

Pārskata periods
Pārskata periods no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Naudas vērtība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie radītāji ir iгteikti Latvijas nacionālajā valūtā - EIRO ( EUR)
Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārr ķināti latos p c Eiropas Bankas noteiktā kursa pārskata gada p d jā
dienā.

rvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās p d jo divu gadu laikā bija sekojoši:

USD 1.0887 USD 1.2141

EUR 1 EUR 1

rvalstu valūtas kursu svārstību reгultātā gūtā peļņa vai гaud jumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai гaud ju-
mu apr ķinā.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
stermiņa aktīvos ir uгrādītas aktīvu summas:
* kurus paredг ts realiг t vai pat r t uгņ muma parastā darbības cikla ietvaros;
*kurus tur galvenokārt tirdгniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredг realiг t divpadsmit m nešos p c bilances datuma;
* tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iesp jas.
Pār jie aktīvi ir klasific ti kā ilgtermiņa.

Ja jaunas ār jo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības piem rošana vai 
brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa ietekm  pārskata periodu vai jebkuru iepriekš jo 
periodu tiek piem rotas 4.LGS prasības.

Būtiskas iepriekš jo periodu kļūdas uгņ mums labo ar atpakaļejošu sp ku pirmajos finanšu
pārskatos, kas apstiprināti publiskošanai p c šo kļūdu atklāšanas:

Grāmatvedības politikas maiņu piem ro ar atpakaļejošu sp ku, uгņ mums labo katra ietekm tā pašu kapitāla posteņa atlikumu visos 
finanšu pārskatā uгrādītājos iepriekš jos periodos, kā arī pār jos salīdгināmos rādītājus par visiem uгrādītajiem iepriekš jiem periodiem 
tā, it kā jaunā grāmatvedības politika būtu piem rota vienm r, iгņemot, ja praktiski nav iesp jams noteikt šīs grāmatvedības politikas 
maiņas ietekmi uг katru iepriekš jo periodu un tās kop jo ietekmi.

un atbilstoši 2011. g. 21. jūnija  Latvijas Republikas Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 481 " Par naudas plūsmas pārskata un pašu 
kapitāla iгmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību" un  Nr 488 "Gada pārskatu likumu piem rošanas noteikumiem".

1. labojot salīdгināmos rādītājus par tiem periodiem, kuros kļūda radusies; vai
2. ja kļūda radusies pirms senākā finanšu pārskatā uгrādītā perioda, labojot senākā uгrādītā
perioda sākuma aktīvu, saistību un pašu kapitāla atlikumus.

31.12.2015 31.12.2014
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no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.
stermiņa saistības ir uгrādītas saistību summas:
* par kurām paredг ts nor ķināties uгņ muma parastā darbības cikla ietvaros;
* par tām jānor ķinās ne v lāk kā divpadsmit m nešos p c bilances datuma.
Pār jās saistības ir klasific tas kā ilgtermiņa.

Uгņ mums ilgtermiņa saistībās ieskaita arī tādas summas, kuru maksāšanas termiņš ir maгāks par vienu gadu, ja:
* sākotn jais saistību termiņš bija ilgāks par vienu gadu;

Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kas  un tekošo bankas kontu atlikumiem.

 Pamatlīdгekļi
Pamatlīdгekli atгīst, ja:ir ticams,  ka  nākotn  no  tā  iгmantošanas uгņ mumā  ir sagaidāms saimnieciskais labums;
 tā  lietderīgās lietošanas  laiks  ir ilgāks  nekā  viens uгņ muma parastās darbības cikls; . tā iгmaksas var ticami nov rt t
Pamatlīdгekļu vienības lielumu, saskaņā ar likumu prasībām  un uгņ muma specifiku noteica vadība 300 EUR apm rā 
Bilanc  visi pamatlīdгekļi un nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. 

Pamatlīdzekļi:
* kas un būves 1%-5% %

* Tehnoloģiskās iekārtas 7,5%-20% %

* Transporta līdгekļi 10%-20% %

* Citi pamatlīdгekļi 10%-50% %

* Datori un datu uгkrāšanas iekārtas 20%-35%

* Zemes gabaliem nolietojums netiek r ķināts.

Nemateriālie ieguldījumi:

Nemateriālais  aktīvs jāatгīst par aktīvu, ja:
* ir ticams, ka sabiedrība ieplūdīs nākotnes saimnieciskie labumi, kas attiecināmi uг šo aktīvu;
* aktīva iгmaksas var ticami nov rt t

Nemateriāla aktīva uгskaites v rtība ir tā iegādes cena mīnus uгkrātais nolietojums.
Nemateriālais aktīvs ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku tiek sistemātiski nolietots apl stajā lietderīgās iгmantošanas 
laikā. Nemateriālais aktīvs ar neierobežoto lietderīgās iгmantošanas laiku ir katru gadu pārbaudīts  uг v rtības 
samaгināšanos.
Krājumu novērtēšana
Krājumu nov rt ti iгmantojot vid jas sv rtas cenas metodi. Krājumi bilanc  uгrādīti to iegādes pašiгmaksā. 
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, l na apgroгījuma vai bojāto krājumu v rtība ir norakstīta, vai tiem iгveidoti uгkrājumi.
Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventariгācijā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilanc  tiek uгrādīti neto v rtībā, no sākotn jās v rtības atskaitot speciālos uгkrājumus šaubīgiem un
beгcerīgiem debitoru parādiem. Uгkrājumi šaubīgiem un beгcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība
uгskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 

Nodokļi

Pārskata gada uгņ mumu ienākuma nodokļa iгmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uг vadības saskaņā ar 
Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem apr ķiniem.
Atliktais nodoklis tiek apr ķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uг visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību
v rtībām finanšu pārskatos un to v rtībām nodokļu apr ķinu m rķiem. Atliktā nodokļa apr ķinos tiek iгmantota nodokļu likme,
 kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības iгlīdгināsies, pamatojoties uг bilances datumā noteiktajām nodokļu likm m.
Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, iгmantojot atšķirīgas pamatlīdгekļu nolietojuma likmes, kā arī no nodokļu гaud jumiem, 
kas pārnesami uг nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kop jais atliktā nodokļa apr ķina reгultāts būtu 
atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma.

Tikai par atlīdгību iegūtas tiesības parādītas nemateriālo ieguldījumu postenī "Koncesijas, patenti, licences,

preču гīmes un tamlīdгīgas tiesības".

Nolietojums ir apr ķināts p c lineārās metodes, iгv loties par pamatu šādas nolietojuma 
normas:

 Pamatlīdгekļa nolietojamo  v rtību  nosaka,  no  iegādes   v rtības atskaitot  likvidācijas   
v rtību.  Ja  pamatlīdгekļa   likvidācijas v rtība ir nebūtiska, to neņem v rā nolietojamās 
v rtības apr ķinā.

Pārdošanai tur ti ilgtermiņa ieguldījumi ir atгīti tādi ilgtermiņa ieguldījumu objekti, kuru

bilances v rtība tiks atgūta pārdošanas darījumā, nevis turpmākas iгmantošanas gaitā un kuri

atbilst abiem šādiem klasifikācijas krit rijiem:
1) šie objekti to pašreiг jā stāvoklī ir pieejami tūlīt jai pārdošanai un pakļauti tikai parastiem

šādu objektu pārdošanas nosacījumiem;
2) to pārdošana ir ticama (pamatojoties uz vadības l mumu par šo objektu pārdošanu, ir

uгsākts pārdošanas process, un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šā procesa

uгsākšanas dienas).
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.
Saistītās puses
Par saistītajām pus m tiek uгskatīti Uгņ muma dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un uгņ mumi, kuros 
min tajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

Uгkrājumi 

Uгkrātas saistības

Uгkrātas saistības atspoguļo bilanc  atsevišķā rindā.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas reгerve

Ieņēmumu atгīšana
 Ieņ mumos iekļauj  parastā  darbībā  gūtos  saimnieciskos  labumus, kurus saņ mis vai saņems pats uгņ mums
Ieņēmumus no preču pārdošanas atzīst  tad, ja ir ievēroti visi  šādi nosacījumi:
1. uгņ mums ir nodevis  pirc jam noгīmīgus īpašuma  tiesībām uг prec m raksturīgos riskus un atlīdгības;
2. uгņ mums nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām  saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār  prec m;
3. var ticami nov rt t ieņ mumu summu;
4. ir  ticams,  ka  uгņ mums saņems  ar  darījumu  saistītos saimnieciskos labumus;
5. var ticami  nov rt t iгmaksas, kas  radušās vai  radīsies saistībā ar darījumu
Pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu ,  ar šo  darījumu  saistītos  ieņ mumus  atгīst,  ņemot  v rā  to,   kādā
pakalpojumu sniegšanas iгpildes pakāp  darījums ir bilances  datumā.
Pakalpojumu sniegšanas darījuma iгnākumu var ticami apl st, ja  tiek iev roti visi šādi nosacījumi:
.1. var ticami nov rt t ieņ mumu summu;
2. ir  ticams,  ka  uгņ mums saņems  ar  darījumu  saistītos saimnieciskos labumus
3. var  ticami  nov rt t,  kāds  ir  pakalpojumu  sniegšanas iгpildes apjoms procentos bilances datumā;
4. var ticami nov rt t esošās darījuma iгmaksas un iгmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.

1. ir  ticams,  ka  uгņ mums saņems  ar  darījumu  saistītos saimnieciskos labumus;
2. var ticami nov rt t ieņ mumu summu.
Ieņ mumus atгīst, piem rojot šādas metodes:
 procentus  atгīst,  pamatojoties uг  proporcionālu  laika sadalījumu, ņemot v rā aktīva faktisko ienesīgumu;
 autoratlīdгības atгīst p c uгkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu;
  dividendes  atгīst  tad, kad  uгņ mumam  rodas  likumīgas tiesības tās saņemt.

    Ar ilgtermiņa līgumu saistītu ieņēmumu un iгdevumu atгīšana
Ja ilgtermiņa līguma reгultātu ir iesp jams ticami apl st, ar šādu līgumu  saistītos  ieņ mumus   un  iгmaksas  atгīst  attiecīgi   
par ieņ mumiem  un iгdevumiem,  ņemot  v rā līgumdarba  iгpildes  apjomu procentos bilances datumā.
 Gaidāmos гaud jumus no ilgtermiņa  līguma uгreiг atгīst par iгdevumiem .
Nemainīgas   cenas   līguma  gadījumā   ilgtermiņa   līguma reгultātu iesp jams ticami apl st, ja ir iгpildīti šādi nosacījumi:
1. kop jos ar līgumu saistītos ieņ mumus var ticami apl st;
2. ir  ticams, ka  ar  līgumu saistītie  ekonomiskie  labumi ieplūdīs uгņ mumā;
3. bilances  datumā  var  ticami  nov rt t  gan  ar   līgumu saistītās iгmaksas, gan līgumdarba iгpildes apjomu procentos; un
4. iгmaksas, kuras  ir attiecināmas uг  līgumu, var  skaidri identific t un  ticami apl st  tā,  lai faktiski  radušās ar  līgumu
saistītās iгmaksas var tu salīdгināt ar iepriekš jām apl s m.
Iгmaksu ar uгcenojumu  līguma gadījumā  ilgtermiņa līguma  reгultātu iesp jams ticami apl st, ja ir iгpildīti šādi nosacījumi:
1. ir  ticams, ka  ar  līgumu saistītie  ekonomiskie  labumi ieplūdīs uгņ mumā; un
2. var  skaidri identific t  un  ticami nov rt t  ar  līgumu  saistītās iгmaksas, kuras ir attiecināmas uг līgumu.
Ja rodas šaubas par ieņ mumos  jau atгītas summas atgūšanu,  šaubīgo summu  atгīst  kā  iгdevumus,  nevis  koriģ  
 ar  līgumu   saistītos ieņ mumus
Lai noteiktu līgumdarbu iгpildes apjomu procentos, uгņ mums  iгmanto tādu metodi, kas ļauj ticami nov rt t paveikto 
līgumdarbu.  Atkarībā no līguma veida var pielietot šādas metodes:( iгvel tas)

1. nosakot līdг  šim veiktā līguma  darba iгmaksu  attiecību
pret apl stajām līguma kop jām iгmaksām;
2. apsekojot padarītā darba  reгultātus dabā un  konstat jot
fiгiski nosakāmas līguma darba daļas pabeigšanu.

Ieņēmumus, kas rodas, ja  citas personas  lieto uzņēmuma aktīvus  un tād ļ  saņem  
procentus,  autoratlīdгības  vai  dividendes,  atгīst,  ja:

Uгkrājumi ir paredг ti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uг pārskata gadu vai 
iepriekš jiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredгamas vai гināmas, bet 
kuru apjoms vai konkr tu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri гināms

Ja pamatlīdгekļa bilances v rtību pārv rt šanas d ļ palielina, šādas pārv rt šanas d ļ radušos v rtības pieaugumu iegrāmato pašu
kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārv rt šanas rezerve". Ja pārv rt šanas d ļ radies v rtības pieaugums kompens tā paša
pamatlīdгekļa pārv rt šanas samaгinājumu, kas iepriekš jos pārskata periodos atгīts par iгmaksām peļņas vai гaud jumu apr ķinā,
tad pārv rt šanas d ļ radušais v rtības pieaugumu atгīst par ieņ mumiem pārskata perioda peļņas vai гaud jumu apr ķinā.

Ja pamatlīdгekļa bilances v rtību pārv rt šanas d ļ samazina, samaгinājumu atгīst par iгmaksām pārskata perioda peļņas vai

гaud jumu apr ķinā. Ja samaгinājums nepārsniedг tā paša pamatlīdгekļa v rtības pieaugumu, kas iepriekš jos periodos atгīts postenī
"Ilgtermiņa ieguldījumu pārv rt šanas rezerve", tad v rtības samaгinājumu atskaita no posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārv rt šanas
rezerve".

Visi r ķini, kuri saņemti vai iгrakstīsit datumā p c pārskata gada, par iгmaksām, kas radušās
pārskata gadā, ja šo iгmaksu apjoms vai maksājuma datums gada pārskata sastādīšanas laikā 
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

 Paskaidroju i pie peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņie

Piezī e Nr. 
Neto apgrozīju s 
Neto apgrozīju s ir gada laikā gūtie ieņē u i o uzņē u a pa atdar ī as – 

edi ī as pakalpoju u s iegša as. Pa atfi a sēju s tika saņe ts o Na io ālā veselī as die esta
par paveikto dar u, saskaņā ar LR MK . . . oteiku ie  Nr.  
"Veselī as aprūpes orga izēša as u  fi a sēša as kārtī a” līgu a oteikā fi a šu apjo a ietvaros.
Dar ī as veids 2015 2014

EUR EUR

Sli īcas veselī as aprūpes āzes progra a 18,694,231 17,804,033

Sli īcas aksas pakalpoju u ieņē u i u  pacie tu ie aksas 2,950,844 3,226,226

Kopā 21,645,075 21,030,259

Piezī e Nr. 
Pārdotās produk ijas ražoša as iz aksas

Neto apgrozīju a gūša ai izlietotās pakalpoju u iz aksas iegādes pašiz aksa

2015 2014

Izmaksu veids EUR EUR

Materiālu iz aksas -6,046,355 -5,940,213

Pa atlīdzekļu olietoju s -1,400,826 -1,437,400

Dar a alga, so iālie aksāju i -11,532,361 -11,027,177

Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālajie  aksāju ie 4,536 -64,973

Citas  ražoša as iz aksas -77,187 -22,993

Kopā -19,052,193 -18,492,756

Piezī e Nr. 
Pārdoša as iz aksas

2015 2014

Izmaksu veids EUR EUR

Darbinieku algas -1,996,477 -1,913,746

Sociālie aksāju i -470,969 -451,453

Sakaru pakalpojumi  -16,066 -21,499

Pa atlīdzekļu a ortizācija -458,231 -503,152

Ne ateriālo ieguldīju u a ortizācija -68 -837

Nomas maksas -26,915 -25,187

Ko u ālo pakalpoju u izdevu i -868,651 -947,751

Apdroši āša as aksāju i -1,011 -1,538

Citi pārdoša as izdevu i  -817,277 -784,861

Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālajie  aksāju ie 1,434 -13,630

Kopā -4,654,231 -4,663,654

Piezī e Nr. 
Ad i istrā ijas iz aksas

2015 2014

Izmaksu veids EUR EUR

Darbinieku algas -483,320 -425,058

Pa atlīdzekļu olietoju s -28,059 -16,363

Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālajie  aksāju ie 2,914 -9,110

So iālie aksāju i -114,015 -100,271

Sakaru pakalpojumi -2,267 -2,275

Izdevu i par ka elejas pre ē , sai ie ī as ateriālie -8,664 -10,547

Atlīdzī a zv. revide ta  par gada pārskata revīziju -4,054 -3,754

Bankas pakalpojumi -4,940 -5,204

Grā atvedī as u  juristu pakalpoju i -172 -2,116

Citi ad i istrā ijas izdevu i -33,874 -42,234

Kopā -676,451 -616,932
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Piezī e Nr.  
Pārējie  sai ie iskās dar ī as ieņē u i 

EUR EUR

Ieņē u u veidi Ieņē u i Izdevumi Rezultāts Ieņē u i Izdevumi Rezultāts

Citu periodu ieņē u i, kas attie as uz pārskata periodu 1,432,060 1,432,060 1,431,076 1,431,076

Ieņē u i o sakaru pakalpoju ie 222 222 0 234 234 0

Pārējie sli ī as pakalpoju i u  ieņē u i 178,143 178,143 94,803 94,803

Ieņē u i o tra sporta pakalpoju ie 39 39 347 347

Ieņē u i o telpu, iekārtu īres 75,942 75,942 80,271 80,271

Ieņē u i o dar i ieku, ātes ēdi āša as,kopeša as pakalpoju i u  pārējie17,856 17,856 14,918 14,918

Ieņē u i o ko u ālaja  pakalpoju ie 22,386 22,386 0 22,546 22,546 0

Atgriezta šau īga de itora parāds 4,964 0 4,964 6,762 0 6,762

1,761 1,761 6,268 6,268

0 0 222,651 222,651

Valūtas kursu starpī a 4,163 2,290 1,873 2,665 403 2,262

Pār aksātas valsts sociālās apdroši āša as ie asas* 0 0 34,406 34,406

Kopā 1,737,536 24,898 1,712,638 1,916,947 23,183 1,893,764

*Saskaņā ar .gada . aija MK oteiku ie  Nr.  "Kartī a kādā tiek aprēķi ātas u  at aksātas pār aksātās
 valsts so iālās apdroši āša as  ie aksas" o Valsts so iālās apdroši āša as aģe tūras saņe ta i for ā ija par
pār asātajā  valsts so iālās apdroši āša as o ligātajā  ie aksā  par .gadu

Piezī e Nr. 
Pārējie  sai ie iskās dar ī as izdevu i

EUR EUR

Izdevumu veidi Ieņē u i Izdevumi Rezultāts Ieņē u i Izdevumi Rezultāts

Soda audas u  līgu sodi 103 -103 2 -2

)audēju i o pa atlīdzekļu orakstīša as 1,125 44,622 -43,497 551 13,205 -12,654

Naudas alva  gadu ju ilejā IIN %,VSAOI o aksāti 7,740 -7,740 0 5,280 -5,280

Dar i ieku ārstēša as izdevu i IIN %, VSAOI o aksāti 19,690 -19,690 16,326 -16,326

Materiālo vērtī u orakstīša a, kuri epiedalās sai ie.dar . 969 -969 384 -384

Stipe dija studējošie  rezide tūrā IIN % o aksāts 6,394 -6,394 26,149 -26,149

Pārējie sai ie iskās dar ī as izdevu i 2,588 -2,588 2,726 -2,726

Mā ī u aksa rezide tūrā 4,275 -4,275 1,850 -1,850

Bez erīgo parādu orakstīša a 21,452 -21,452 433 -433

Šau īgo de itotu parādu uzkrāju u veidoša a 0 74,813 -74,813 37,393 -37,393

Ap edīša as pa alsts dar i ieka, ģi .lo . āves gadiju ā 4,176 -4,176 1,921 -1,921

Citi esaistītie izdevu i 573 -573 219 -219

Morālo kaitēju u atlīdzi āša a pē  tiesas lē u u 3,227 -3,227 8,862 -8,862

Neīste oto projektu orakstīša a 3,984 -3,984 0 0

1,125 194,606 -193,481 551 114,750 -114,199

Piezī e Nr.
Pārējie pro e tu ieņē u i u  ta līdzīgi ieņē u i

EUR EUR

Ieņē u u  veidi Ieņē u i Izdevumi Rezultāts Ieņē u i Izdevumi Rezultāts

Ieņē u i o a kas % 3 3 610 610

Ieņē u i o vērtspapīrie 0 0 0 0

Kopā 3 0 3 610 0 610

Piezī e Nr. 
Atliktais uzņē u u ie āku a odoklis par pārskata gadu 2015 2014

EUR EUR

148,755 118,949

148,755 118,949

Piezī e Nr. 2015 2014

Pārējie odokļi EUR EUR

-830 -637

-830 -637

2015 2014

Atliktais uzņē u a ie āku a odoklis
Kopā:

Nekusta ā īpašu a odoklis

2015

20142015

Kopā:

2014

Valsts udžeta vie reizējs aksāju s i frastruktūras 
izdevu u deficīta segša ai

Ieņē u i o pārvērtētie  izslēgtie  pa atlīdzekļie
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.
. Paskaidroju i pie ila es posteņie

Piezī e Nr. 
Ne ateriālie ieguldīju i

Bila cē visi e ateriālie ieguldīju i ir atspoguļoti to iegādes ce ās, atskaitot olietoju u
Nolietoju s ir aprēķi āts pēc li eārās etodes, izvēloties par pa atu šādas olietoju a or as
Licences   20%

Datoru programmas 33,33%

Licences

Datoru 

programmas

Citi 

ieguldīju i
Ne ateriālā 

ieguldīju a veids

Ne ateriālie 
ieguldīju i 

kopā

52,980 212,574 265,554

36,115 121 36,236

1,649 1,649

89,095 211,046 0 0 300,141

13,786 209,599 223,385

15,104 1,770 16,874

1,649 1,649

28,890 209,720 238,610

39,194 2,975 0 0 42,169

60,205 1,326 0 0 61,531

Piezī e Nr. 

Pa atlīdzekļi
Pa atlīdzekļu kustī as pārskats

Zemes 

gabali
Ēkas u  ūves

Ilgter iņa 
ieguldīju i 

o ātajos 
pa atlīdzekļ
os

Teh oloģiskā
s iekārtas

Pārējie 
pa atlīdzekļi

Pa atlīdzekļu 
izveido-ša a

Avansa 

aksāju i 
par pamat-

līdzekļie

Kopā

436,876 17,958,793 1,377,743 18,714,068 797,205 27,889 0 39,312,574

0 0 372,601 2,210 10,587 3,258 388,656

0 0 315 0 0 -315 0

0 0 0 0

27,151 0 0 27,151

0 -397,747 -367 -398,114

0 579 0 579

0 0

-4,491 -4,491

436,876 17,958,793 1,377,743 18,716,388 799,627 33,985 2,943 39,326,355

0 3,135,486 180,755 11,718,213 592,730 0 0 15,627,184

251,667 114,768 1,444,485 59,322 1,870,242

0 579 579

-353,126 -367 -353,493

0 3,387,153 295,523 12,809,572 652,264 0 0 17,144,512

436,876 14,823,307 1,196,988 6,995,855 204,475 27,889 0 23,685,390

436,876 14,571,640 1,082,220 5,906,816 147,363 33,985 2,943 22,181,843

Uzņē u a ekusta ā īpašu a kadastrālā vērtī a

Sākot ējā vērtī a

Pārvietots +; -

Citas korekcijas

Neīste oto projektu 
orakstīša a

Bila es vērtī a uz . . .

Bila es vērtī a uz . . .

Uzkrātais olietoju s 
31.12.2014.

Iegādēs vai pārvērtētā vērtī a 
31.12.2015.

Pārvietots +; -

Iegādēs vai pārvērtētā vērtī a 
31.12.2014.

Iegādāts pārskata gadā

Bila es vērtī a uz . . .

Nolietojums

Pārvietots +; -

Aprēķi āts pārskata gada

Citas korekcijas

Izslēgts pārskata gadā

Bila es vērtī a uz . . .

uz 31.12.2014.

uz 31.12.2014.

Nolietojums

Iegādes vai pārvērtētā vērtī a

uz 31.12.2015.

Iegādāts 

Izslēgts 
uz 31.12.2015.

Aprēķi āts 

Likvidēts 

Uzkrātais olietoju s 
31.12.2015.

Izslēgts pārskata gadā

Pār ests uz e ateriālie  
ieguldīju ie   pārklasificēts
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.īpašu a 
veids

kadastrālā 
vērtī a ila es vērtī a

zeme 173,242 213,905

zeme 30,354 23,789

zeme 5,904 99,601

zeme 2,747 45,532

zeme 34 1,423

zeme 29,001 52,626

ēka 1,110,926 9,559,208

ēka 38,100 0

21,278 2,836

ēka 0

ēka 15,128 1,461,159

ēka 137,859 1,928,282

ēka 163,708 847,941

ēka 12,922 67,568

ēka 1,902 951

ēka 288 295

ēka 999 3,265

ēka 226 164

ēka 1,617 1,813

ēka 175 443

ēka 784 0

ēka 1,427 821

ēka 115 164

ēka 24 33

ēka 67,691 596,941

ēka 12,912 26,629

ēka 19,828 69,355

ēka 312 592

ēka 5,841 3,041

139

1,855,344 15,008,516

SIA "Daugavpils reģio ālā sli īca" vadī a uzskata, kā ekusta ā īpašu a ila ces vērtī a    EUR
at ilst viņu patiesai vērtī ai, jo o .gada līdz .gada  otiek līdzekļu ieguldīša a ēku u  ūvju reko strukcijā, 
celt iecī ā ar ES struktūrfo du līdzekļu piesaistīša u.

Kopā ekusta ais īpašu s

Zemes gabals 5869 m2, 18.Novembra 311, Daugavpils,Nr.05000272006

Patologa-a ato iskā ēka, .Nove ra , Daugavpils, 
Nr.05000272003003

Sai ie ī as ēka, .Nove ra , Daugavpils, Nr.

Nekusta ā īpašu a adrese

)e es ga als  , Vasar ī u , Daugavpils,Nr.

Zemes gabals 23592 m2, 18.Novembra 311, Daugavpils,Nr.05000272003

Katastrofu edi ī as helikoptera osēša as lauku s, Vasar ī u , 
Daugavpils, Nr.05000271303017-01

Nojume, 18.Novembra iela 311, Daugavpils

Baraka Nr.6(1/4), Siguldas 10, Daugavpils

Daudzprofilu sli ī as ko plekss, Vasar ī u , Daugavpils, 
Nr.05000271303001-001

Noliktava, Vasar ī u , Daugavpils, Nr. -

Zemes gabals 2667 m2, 18.Novembra 311, Daugavpils,Nr.05000272002

Zemes gabals 3038 m2, Stacijas 2, Daugavpils,Nr.05000017811

Ēka arkoloģiska a ulatorā odaļa , Sta ijas ,  Daugavpils, 
Nr.05000017811001

Sakņu gla ātava, .Nove ra , Daugavpils,Nr.  
Šķū is, .Nove ra , Daugavpils,Nr.
Šķū is, .Nove ra , Daugavpils,Nr.

Bēr u i fek ijas sli ī a, .Nove ra , Daugavpils,Nr.
Morga ēka, Siguldas , Daugavpils, Nr.

Zemes gabals 120 m2, 18.Novembra 311, Daugavpils,Nr.05000271705

Li eārā paātri ātāja ēka, Vasar ī u , Daugavpils,
Nr.05000271303019

Dze dī u odaļas ēka, Vasar ī u , Daugavpils,
Nr.05000271303020

Sūkņu sta ija, .Nove ra , Daugavpils, Nr.

Tra sfor atoru apakšsta ija, .Nove ra , 
Daugavpils,Nr.05000272003006

Sli ī a, .Nove ra , Daugavpils, Nr.

Pagrabs, Stacijas 2, Daugavpils, Nr.05000017811002

Šķū is, .Nove ra , Daugavpils,Nr.

 Garāža, Sta ijas , Daugavpils, Nr.

Caurlaides ēka, .Nove ra , Daugavpils,Nr.
Katlu āja, .Nove ra , Daugavpils,Nr.

Lapene, 18.Novembra 311, Daugavpils,Nr.05000272002008
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Apgrozā ie līdzekļi
Piezī e Nr.
Krāju i

Atlikums uz 

01.01. 2015

Iegādāts vai 
saražots

Pārdots vai 
izlietots 

dar ī ā

Norakstīju i vai 
nocenojumi

Atlikums uz 

31.12. 2015

7,606 185,505 187,492 0 5,619

525,346 5,269,741 5,205,028 41 590,018

9,108 51,292 53,010 597 6,793

46,606 261,960 261,154 332 47,080

38,171 33,766 66,118 5,819

626,837 5,802,264 5,772,802 970 655,329

Piezī e Nr.

Atlikums uz 

01.01.   2015

Pār ests o 
pa atlīdzekļie  Nocenojumi

Atlikums uz 

31.12. 2015

1,143,287 0 1,143,287

Piezī e Nr.
Pir ēju u  pasūtītāju parādi

2015 2014

` EUR EUR

Pircēju u  pasūtītāju parādu uzskaites vērtī a 572,664 642,334

Uzkrāju i šau īgie  parādie  ar ī usā zī i -277,922 -230,579

Kopā 294,742 411,755

Sadalīju s pa valūtā 2015 2014

Valūta EUR Valūta EUR

EUR 572,664 642,334

Kopā

Piezī e Nr.
Citi debitori

2015 2014

EUR EUR

Citi debitori 351 413

Pārējās prasī as pret perso ālu 2,313 745

Kopā: 2,664 1,158

Piezī e Nr.
Nāka o periodu iz aksas

Nr. 

p.k.

Atlikums 

01.01. 2015

Sa aksāts 
pārskata 

gadā

Norakstīts 
pārskata gadā           

( - )

Atlikums 

31.12. 2015

25,542 939,581 917,404 6,700

1. 23,987 998,417 1,022,180 224

2. 1,555 9,736 4,815 6,476

Piezī e Nr. 2015 2014

EUR EUR
Uzkrātie ieņē u i
Uzkrātie ieņē u i o sakaru pakalpoju ie 0 1

Uzkrātie ieņē u i o telpu īres 11 15

Uzkrātie ieņē u i o iekārtu īres 1,668 2,709

Uzkrātie ieņē u i o edi ī as pakalpoju ie 86,807 13,703

Uzkrātie ieņē u i o pētīju ie , itie  pakalpoju ie 6,571 10,913

Pār aksātas valsts so iālās apdroši āša as ie asas 0 34,063

95,057 61,404

0

0

Krāju u veidi

Pārtikas produkti

572,664

Medika e ti u  pārsieša as ateriāli

Ava sa aksāju i par pre ē  u  pakalpoju ie

642,334

Krāju i u  pārējie ateriāli
I ve tārs oliktavā

KOPĀ

Pārdoša ai turētie ilgter iņa ieguldīju i

Veids

Pārdoša ai turētie ilgter iņa ieguldīju i

kopā

Su a atvaļi āju ie
Citi pakalpojumi

Izdevumu veids
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.Piezī e Nr.
Naudas līdzekļi EUR u  valūtā pē  Eiropas a ka kursa uz . . .

Sadalīju s pa valūtā 2015 2014

Valūta EUR Valūta EUR

EUR 456,516 688,743

USD 0 0 24,899 20,508

Naudas dokumenti 42 83

Naudas līdzekļi eļā 19,361 20,186

Naudas līdzekļi kasē 3,119 4,513

PASĪVS

Piezī e Nr.
Pa atkapitāls

.Daugavpils pilsētas do ei reģ.Nr.  pieder    pie i iljo i  septiņi si ti septiņdes it pie i tūkstoši
deviņi si ti sešdes it vie s  kapitāla daļas ieguldīju s sastāda .  % o kopējā kapitāla .

.Daugavpils ovada do ei reģ.Nr.  pieder   četri si ti astoņdes it astoņi tūkstoši septiņi si ti 
vie pads it  kapitāla daļas ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā kapitāla .

.Ilūkstes ovada do ei reģ.Nr.  pieder   vie s si ts sešdes it trīs  tūkstoši septiņdes it četras
kapitāla daļas ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā kapitāla .

2.Palielinājums naudas ieguldījumu reгultātā:
.Daugavpils pilsētas do ei reģ.Nr.  pieder    seši iljo i  vie s si ts pie des it septiņi tūkstoši

deviņi si ti sešdes it vie s  kapitāla daļas ieguldīju s sastāda .  % o kopējā kapitāla .
.Daugavpils ovada do ei reģ.Nr.  pieder   četri si ti astoņdes it astoņi tūkstoši septiņi si ti 

vie pads it  kapitāla daļas ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā kapitāla .
.Ilūkstes ovada do ei reģ.Nr.  pieder   vie s si ts sešdes it astoņi  tūkstoši septiņdes it četras

kapitāla daļas ieguldīju s sastāda ,  % o kopējā kapitāla .
Daļas ir vie ādas u  edalā as. Katrai daļai ir vie as alss tiesī as, kā arī tiesī as piedalīties Sa iedrī as
pārvaldē u  peļņas sadalē.

Daļu/ak iju 
skaits

Kopēja 
vērtī a

palieli āju s 
(+ )

sa azi āju s             
(- )

Daļu/ak iju 
skaits

Kopēja vērtī a 

6,427,746 6,427,746 387,000 6,814,746 6,814,746

6,427,746 6,427,746 387,000 6,814,746 6,814,746

Vie as daļas  akcijas  o i āla vērtī a 1 1

Piezī e Nr.
Ilgter iņa ieguldīju u pārvērtēša as rezerve.

EUR

56,970

0

-1,761

55,209

Piezī e Nr.
Sa iedrī as rezerves

EUR

Kopā
likuma 

noteiktas

statūtos 
noteikti

pārējās

1.00 1.00

0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

. Parakstītais kapitāls

Kapitāla iz aiņās

. Ap aksātais kapitāls

Atlikums 01.01.2015

Sa azi āju s sakarā ar kapitalizāciju -
31.12.2015

Rezerves veidi

Palieli āju s sakarā ar pārvērtēša u

Atlikums 01.01.2015 Atlikums 31.12.2015

Atlikums 31.12.2015

Sa azi āju s sakarā ar zaudēju u segša u -

479,038 734,033

Sa azi āju s sakarā ar pārvērtēša u -
Sa azi āju s sakarā ar pa atlīdzekļu likvidāciju -

01.01.2015 

Palieli āju s sakarā ar pa atkapitāla pārreģistrāciju EUR valūtā
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.Piezī e Nr.
Nesadalītā peļņa 

71,659

-844,596

0

1.

2.

3.

-772,937

-1,070,715

Piezī e Nr.
Uzkrāju i

Piezī e Nr.
Atlikta odokļa saistī as

183,629

20,625,819

-9,930,678

-9,781,912

-680,735

232,494

0

34,874

0

-148,755

Kopā Zeme Ēkas Citi p/l

Nesaistītie ar 
sai . Dar ī u

55,209 55,209

X X 0 5 X

X X 0 5 X

55,209 X 0 55,209 X

0 X 0 0 X

0 X 0 0 X

Īster iņa parādi
Piezī e Nr.
Ilgter iņa parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie 2015 2014

EUR EUR

Ilgter iņa parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie  7903 0

7,903 0

Piezī e Nr.
No pir ējie  saņe tie ava si

2015 2014

EUR EUR

Norēķi i par saņe tājie  ava sie 2,001 3,513

2,001 3,513

Piezī e Nr.
Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie

2015 2014

EUR EUR

Parādi par pakalpoju ie 143,078 109,108

Parādi par pre ē 1,366,194 1,169,320

1,509,272 1,278,428

UIN likme

)audēju i o UIN deklarā ijas -

8,884 680,7350

4,026

Apjo s pārskata gada eigāsUzkrāju a veids

127,909

kopā

Nesadalītas peļņas atliku s . .

Apjo s pārskata gada 
sāku ā

Palieli āju s

Nesadalīta 
peļņa

Peļņa vai zaudēju i par  gadu
Sa azi āju s  .g. laikā sakarā ar: -

Sa azi āju s

552,8264,858

palieli āts kapitāls
Izla oto kļūdu ietek e

Pārskata gada peļņa zaudēju i
Nesad. iepriekš. gadu peļņas  atliku s . .

Aprēķi ātas divide des par iepriekš. gadie
Segti zaudēju i

0

689,619

Atvaļi āju a rezerve 557,684 0

131,935Soc. aksāju .rezerve

Citas pagaidu starpī as +,-

Atlikta odokļa uzkrāju s vai prasī as gada sāku ā ila ē

Pa atlīdzekļu atlikusi vērtī a gada eigu ila ē +

Pa atlīdzekļu atliku a vērtī a odokļu vajadzī ā  -

Izveidoto uzkrāju u su a -

Kopā pagaidu starpī a =

Atlikta odokļa uzkrāju s vai prasī as gada eigas ila ē

Rezerves sākot ēja vērtī a

Atliktais odoklis, izveidotais o pašu kapitāla

Faktiskais ekspluatā ijas periods gadi

Su a, kuru jāiekļauj Peļņas vai zaudēju u aprēķi ā

Su a kuru jāatspoguļo pašu kapitālā pārvērtēša as rezerves sa azi āju s

A ortizā ijas laiks  gadi

Uzkrātais olietoju s

Nea ortizēta rezerve

Pārvērtēša as rezerves atšifrēju s
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats 

par periodu no 01.01.2015. līdг 31.12.2015.

Sadalīju s pa valūtā 2015 2014

Valūta EUR Valūta EUR

EUR 1,509,272 1,278,428

Piezī e Nr.
Nodokļu aksāju i

Pievie otās 
vērtī as 
nodoklis

Uzņē u a 
ie āku u 
nodoklis

Iedzīvotāju 
ie āku a 
nodoklis

Sociālās 
apdroši āša
as o ligātās 

iemaksas

Nekusta ā 
īpašu ā odoklis

Riska nodeva 

Dabas resursu 

nodoklis un 

citi

Kopā

2,438 0 171,464 334,569 0 553 509,024

53,924 2,011,387 3,948,990 830 6,513 6,021,644

55 55

0 0 0 0

-54,472 -2,020,591 -3,959,564 -830 -6,474 -6,041,931

1,945 0 162,260 323,995 0 592 488,792

0

1,945 162,260 323,995 0 592 488,792

Piezī e Nr.
Pārējie kreditori

2015 2014

EUR EUR

Darda alga 664,825 672,071

Norēķi i par ieturēju ie  o dar a algas 17,275 17,722

Kopā: 682,100 689,793

Sadalīju s pa valūtā 2015 2014

Valūta EUR Valūta EUR

EUR 682,100 689,793

Kopā:

Piezī e Nr.
Nāka o periodu ieņē u i 

Saņe tās dotā ijas, Eiropas Savie ī as fo du līdzekļi, ziedoju i, dāvi āju i. Uzrādīti 
ieņē u i, kas saņe ti pir s ila es sastādīša as datu a, et attie as uz āka ie  periodie .

Atlikums pēc bilances uz 31.12.2014. 17,627,984

t.sk.ilgtermiņa parādi 16,383,860

īstermiņa parādi 1,244,124

Saņe ts valsts udžeta fi a sēju s jau dzī ušo odaļas aprīkoju a iegādei 14,756

Saņe ts galīgais līdzfi a sēju s o Eiropas savie otas struktūrfo du . ērķu 
Eiropas terioriālā sadar ī a "Latvijas, Lietuvas u  Baltkrievijas pārro ežu sadar ī as progra ai projekta  
"Krūts vēža ūsdie īgu apzi āša as, profilakses, agrī as diag ostikas u  ārstēša as pasāku u attīstī a
Latvijas, Lietuvas u  Baltkrievijas piero ežā". 69,410

saņe tie ez aksas ateriālās vērtī as  līdz  EUR  135

saņe tie ez aksas krāju i 172,395

Palieli āju s kopā 256,696

pa atlīdzekļu olietoju s 1,256,474

edika e tu orakstīša a 175,854

ateriālo vērtī u  līdz  EUR  orakstīša a 441

pārējo krāju u orakstīša a 1,529

Sa azi āju s kopā 1,434,298

1,278,428

689,793

Sa aksāts pārskata periodā -

Atliku s . .  parāds +, pār aksa -

At aksāts, sa azi āts

Atlikums 31.12.2015, t.sk.

Pār aksātie odokļi

Parāds udžeta

682,100

1,509,272

Aprēķi āts pārskata periodā

Aprēķi ātas soda audas u  kavēju a 
naudas
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