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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Sa iedrī as osauku s " Daugavpils reģio ālā sli ī a"

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

150302960, 08.02.2002., Daugavpils

Reģistrā ijas u urs Ko er reģistrā 41503029600 , 21.06.2004., Daugavpils 

Adrese juridiskā u  pasta Vasar ī u iela , Daugavpils, Latvija, LV-

Valdes lo ekļa vārds, uzvārds u  a ats Valdes loceklis Reinis Joksts

Grā atveža vārds, uzvārds u  a ats Galve ā grā atvede A ita Klopova

Revidents Gunta Darkevica

Zvēri āta revide te sertifikāts Nr.
SIA "BDO Audit" reģ. Nr.
Kaļķu iela - B, Rīga, LV-
Zvēri ātu revide tu ko er sa iedrī as
licence Nr.176

Pārskata periods 01.01.2016. - 31.12.2016.

Fi a šu pārskatā lietotā audas vie ī a EUR

Vidējais dar i ieku skaits 1486

Reģistrā ijas u urs Uzņē u u reģistra
 žur ālā 
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SIA " Daugavpils reģio ālā sli ī a",
 Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu
o . . . līdz . . .

Darbības veidi

Uzņēmuma īss darbības apraksts pārskata gadā

VADĪBAS ZIŅOJUMS

SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  ir lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas, kas sniedz ambulatoro  un stacionāro medicīnisko palīdzību pārsvarā Latgales reģiona Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Krāslavas novads, Preiļu novads  iedzīvotājiem. SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  .gada strādājuši   darbinieki, t.sk.  ārsts,  vidēja medicīniskā personāla speciālisti,  jaunāka medicīniskā personāla darbinieki un  pārējie darbinieki.Slimnīcas dibinātāji ir  dalībnieki - Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Ilūkstes novada dome un Rīgas Stradiņa Universitāte turpmāk - RSU . .gada .septembrī slimnīcas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums piesaistīt ceturto dalībnieku - RSU. Sadarbība ar RSU  ir stratēģiski ļoti svarīga slimnīcai. Tā nodrošinās iespēju apmācīt  ārstus rezidentus un māsas, izmantojot slimnīcas infrastruktūru un apmācīttiesīgu personālu. RSU tālāk apmācības programmas nodrošinās iespēju slimnīcas personālam paaugstināt savu kvalifikāciju un rezultātā paaugstināt slimnīcā sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Sadarbība ar RSU  noteikti pacels augstākā līmenī slimnīcas zinātniski - pētniecisko darbu. Ilgtermiņā slimnīcai ir lielas iespējas kļūt par nozīmīgu  apmācības  un pētniecības centru.
.gada laikā SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  stacionāra finansējuma ietvaros sniegusi neatliekamu medicīnisku palīdzību    pacientiem, jeb par   pacientiem vairāk nekā bija iekļauts iepriekš minētajā finansējumā, kas rādījusi līdzekļu deficītu   EUR apmērā. Valsts apmaksājamo  ambulatoro programmu ietvaros tika sniegti pakalpojumi     EUR apmērā. Pateicoties stingrākai ambulatoru programmu izstrādes kontrolei ambulatora finansējuma ietvaros ir izdevies samazināt ikgadējo pārstrādes rādītāju līdz , %, jeb sniedzot no pakalpojumus virs kvotas ar kopējo apjomu   EUR apmērā.Apskatāma perioda laikā ārstniecības personāla mēnešalgas palielināšanai SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  ieguldījusi līdzekļus    EUR apmērā. Pamatojoties uz . . . MK noteikumiem Nr.  Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība  Nacionālais veselības dienests piešķīra slimnīcai finanšu līdzekļus   EUR apmērā, valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu nodarbināto, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, darba samaksas pieauguma nodrošināšanai. Pārējie līdzekļi galvenokārt tika pārvirzīti minimālās mēnešalgas likmes celšanas nodrošināšanai.Atskaites gadā  Daugavpils pilsētas dome no SIA Daugavpils reģionālā slimnīca  nopirka nekustamo īpašumu. Tā kā nekustamā īpašuma bilances vērtība      EUR  bija  lielāka par tirgus vērtību, tas radīja slimnīcai papildus zaudējumus. Tomēr jāatzīmē, ka pārdošanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi  uzlaboja  slimnīcas naudas plūsmu un deva iespēju nodrošināt slimnīcas attīstību, ieguldot   EUR medicīniskajās tehnoloģijās. 
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SIA " Daugavpils reģio ālā sli ī a",
 Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu
o . . . līdz . . .

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

.gadā  valsts apmaksāto  ambulatoro pakalpojumu sniegšanai  ir piešķirti papildus līdzekļi pacientu gaidīšanas rindu mazināšanai   EUR apmērā. Veselības ministrija turpmāk -VM  pārskatījusi datortomogrāfijas tarifus, kas saistīti ar  amortizācijas izdevumu kompensēšanu, samazinot to vērtību, kas negatīvi ietekmēs slimnīcas kopējo ieņēmumu apjomu. Neskatoties uz to, ka stacionāro pakalpojumu  valsts finansējums joprojām neatbilst faktiskajam pieprasījumam pēc neatliekamas medicīnas pakalpojumiem, ir novērojamas acīmredzamas uzlabošanas tendences neatliekamās medicīnas palīdzības finansēšanā: pārskatīti dzemdību pakalpojumu tarifi, kā arī paplašināts  pēc fakta apmaksājamo stacionāro pakalpojumu klāsts, kas dot iespēju piesaistīt papildus līdzekļus   EUR apmērā. .gadā, izvirzot onkoloģiju par vienu no prioritārākajām jomām, VM ir ieplānojusi papildus līdzekļus onkoloģisko slimību diagnostēšanas un ārstēšanas procesu optimizēšanai un atbalstīšanai, kas dos iespēju piesaistīt papildus līdzekļus atbilstoši faktiski veicamajam pakalpojumu apjomam speciālistu darba samaksai un iestādes zaudējumu segšanai, pozitīvi ietekmējot slimnīcas kopējo finansiālo stāvokli. Uzņemšanas nodaļas darbību nodrošināšanai noteiktā fiksēta maksājumā iekļautas radiologu -, diagnostu slodzes, kā arī pārskatīta līdzekļu piešķiršanas sistēma dežurējošo speciālistu motivēšanai - iekļaujot tarifos nakts un svētku 
dienu apmaksas koeficientus.

Plānots, ka .gadā valsts budžeta līdzekļu pārdalē starp nozarēm prioritāte būs veselības aprūpei. Jauna finansēšanas modeļa ieviešanai un reformas realizācijas turpināšanai veselības aprūpes nozare nākamā gada budžetā saņems papildu līdzekļus  milj. EUR apmērā.  ,  milj. EUR plānots izmantot rindu mazināšanai speciālistu ambulatorajām pieņemšanām,   milj. EUR rindu mazināšanai uz dienas stacionāra pakalpojumiem t.sk., hemodialīzi , ,  milj. EUR rindu mazināšanai uz endoprotezēšanas operācijām, u.t.t.. Ņemot vērā SIA Daugavpils reģionāla slimnīca   sniedzamo pakalpojumu klāstu un apjomu, kā arī pacientu pieprasījumu pēc iestādes sniedzamajiem pakalpojumiem, papildus budžeta līdzekļi  dos iespēju būtiski uzlabot kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli. Papildus tam, ,  milj. EUR tiks novirzīti uzņemšanas nodaļās un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos ārstniecības personāla darba samaksas palielināšanai, kas dos iespēju motivēt jaunus speciālistus darbam slimnīcā, kā arī vairākiesaistīties palīdzības sniegšanas nodrošināšanai  stundas diennakti, kas pašlaik ir ļoti aktuāla problēma. .gada papildus ieguldījumus kapitālsabiedrības pašu kapitāla veica arī pārējie slimnīcas dalībnieki: Daugavpils pilsētas dome +   EUR , Daugavpils novada dome +   EUR  un Ilūkstes novada dome +   EUR . Kas ir ļoti labs pamats līdzfinansējuma nodrošināšanai jauna ERAF plānošanas perioda -  projektiem. Pašlaik notiek attiecīga projekta izstrādes, iesniegšanas un akceptēšanas process. Projekta ietvaros plānots nodrošināt rīcībā esošās infrastruktūras attīstību  izvirzītajās prioritārajās jomās. Projektu pirmās kārtas ietvaros plānots uzlabot veselības aprūpes līmeni sirds un asinsvadu ,dzemdību palīdzības ,  kā arī onkoloģisko slimību diagnosticēšanā un ārstēšanā, atbilstoši . . . MK noteikumu Nr.  Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" . . . specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu  slimnīcai noteiktajam finansējumam    EUR apmērā.
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SIA " Daugavpils reģio ālā sli ī a",
 Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu
o . . . līdz . . .

Nav.

Uzņēmuma filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Ziņas par pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem

Finansiālo rezultātu rādītāji
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

BILANCE

piezī es 
Nr.

Gada eigās     
  EUR

Gada sāku ā    
EUR

2 3 4

I Ne ateriālie ieguldīju i

50,376 60,205

1,901 1,326

13 52,277 61,531

II Pa atlīdzekļi
. Nekustā ie īpašu i:

a  ze esga ali, ēkas u  i že ier ūves 14,773,449 15,008,516

. Ilgter iņa ieguldīju i o ātajos pa atlīdzekļos 972,023 1,082,220

. Teh oloģiskās iekārtas u  ierī es 5,500,138 5,906,816

. Pārējie pa atlīdzekļi u  i ve tārs 112,072 147,363

. Pa atlīdz. izveidoša a u  epa . elt ie .o jektu iz aksas 25,424 33,985

13,787 2,943

14 21,396,893 22,181,843

. IEDAĻAS KOPSUMMA 21,449,170 22,243,374

. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krāju i

713,905 649,510

9,360 5,819

0 1,143,287

15 723,265 1,798,616

II Debitori

16 404,238 294,742

17 5,542 2,664

18 6,998 6,700

19 30,396 95,057

II KOPĀ 447,174 399,163

III Naudas līdzekļi 274,752 479,038

III KOPĀ 20 274,752 479,038

. IEDAĻAS KOPSUMMA 1,445,191 2,676,817

22,894,361 24,920,191

. Citi e ateriālie ieguldīju i

AKTĪVS

1

. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

. Ko esijas, pate ti, li e es, preču zī es u  ta līdzīgas 
tiesī as

I KOPĀ

. Ava sa aksāju i pa pa atlīdzekļie
II KOPĀ

. Izejvielas, pa at ateriāli u  palīg ateriāli

. Ava sa aksāju i par krāju ie

. Pārdoša ai turēti ilgter iņa ieguldīju i
I KOPĀ

. Pir ēju u  pasūtītāju parādi

BILANCE

2. Citi debitori

. Nāka o periodu iz aksas

. Uzkrātie ieņē u i
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Vispārīgie pri ipi

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Repu likas liku ie  "Par grā atvedī u" u  "Gada pārskatu 

Fi a šu pārskats s iedz patiesu u  skaidru priekšstatu par uzņē u a līdzekļie , saistī ā , fi a siālo 
stāvokli u  peļņu vai zaudēju ie .
Grā atvedī as politika odroši a, ka fi a šu pārskats s iedz i for ā iju, kas:

. Ir at ilstoša fi a šu pārskatu lietotājie , lai pieņe tu lē u us.

. Ir ti a a tā, ka pārskati:
* pareizi atklāj uzņē u a rezultātus u  fi a siālo stāvokli- atklāj e tikai darīju u juridisko for u , 

et arī to eko o isko ūtī u, ir eitrāli, t.i. av su jektīvi, ir piesardzīgi;
* ir pil īgi visos ūtiskajos aspektos.
Peļņas u  zaudēju u aprēķi s ir klasifi ēts pē  izdevu u fu k ijas. 
Naudas plūs as pārskats sagatavots pē  etiešās etodes.

Grā atvedī as politikas aiņa

Kļūdu la oju i

Pielietotie grā atvedī as pri ipi

Naudas vērtī a u  ārvalstu valūtas pārvērtēša a

Šajos fi a šu pārskatos atspoguļotie radītāji ir izteikti Latvijas a io ālajā valūtā -eiro EUR .

Fi a šu pārskata, kas sagatavots uz  .gada .de e ri,  pieliku s. 

Visi o etārie aktīvu u  pasīvu posteņi pārrēķi āti eiro pē  Eiropas Ce trālas Ba kas oteiktā kursa pārskata gada pēdējā die a eigās.

u  ko solidēto gada pārskatu liku u", ka arī Mi istru ka i etu oteiku ie   "Gada pārskatu u  ko solidēto  gada pārskatu  liku a 
pie ēroša as oteiku i".

Būtiskas iepriekšējo periodu kļūdas uzņē u s la o ar atpakaļejošu spēku pir ajos fi a šu pārskatos, kas apstipri āti pu liskoša ai pē  šo 
kļūdu atklāša as:

Sa iedrī a ai a grā atvedī as politiku tikai tad, ja:  

Grā atvedī as politikas aiņu pie ēro ar atpakaļejošu spēku, uzņē u s la o katra ietek ētā pašu kapitāla posteņa atliku u visos 
fi a šu pārskatā uzrādītājos iepriekšējos periodos, kā arī pārējos salīdzi ā os rādītājus par visie  uzrādītajie  iepriekšējie  periodie  tā, 
it kā jau ā grā atvedī as politika ūtu pie ērota vie ēr, izņe ot, ja praktiski av iespēja s oteikt šīs grā atvedī as politikas aiņas 
ietek i uz katru iepriekšējo periodu u  tās kopējo ietek i.

  pieņe , ka sa iedrī a dar osies arī turp āk dar ī as turpi āša as pri ips ;
      Fi a šu pārskatu sagatavo at ilstoši šādie  vispārīgajie  pri ipie :

. la ojot salīdzi ā os rādītājus par tie  periodie , kuros kļūda radusies; vai

. ja kļūda radusies pir s se ākā fi a šu pārskatā 

a  ir ai ījies or atīvais regulēju s;
 saistī ā ar apstākļu aiņu līdzši ējās grā atvedī as politikas pie ēroša a vairs eat ilst liku a prasī ai par patiesu u  skaidru 

priekšstatu;

  ila es u  peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņos su as orāda, ņe ot vērā sai ie isko darīju u saturu u  ūtī u, evis tikai 
juridisko formu;

 ila es u  peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņus ovērtē at ilstīgi iegādes iz aksā  vai ražoša as pašiz aksai.

 ņe  vērā visas saistī as, kā arī paredza ās riska su as u  zaudēju us, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī 
tad, ja tie kļuvuši zi ā i laikpos ā starp ila es datu u u  die u, kad gada pārskatu paraksta,

 aprēķi a u  ņe  vērā visas aktīvu vērtī as sa azi āša ās u  olietoju a su as eatkarīgi o tā, vai pārskatā gads tiek oslēgts 
ar peļņu vai zaudēju ie ;

  ila es u  peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņos su as orāda pē  uzkrāša as pri ipa, proti, ieņē u us u  izdevu us orāda, 
ņe ot vērā to raša ās laiku, evis audas saņe ša as vai izdoša as laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņē u us u  izdevu us orāda 

eatkarīgi o aksāju a vai rēķi a saņe ša as datu a;

I. I for ā ija par lietoto grā atvedī as politiku 

a   fi a šu pārskatā iekļauj tikai līdz ila es datu a  iegūto peļņu,

  iz a to to pašu grā atvedī as politiku u  ovērtēša as etodes, kuras iz a totas iepriekšējā pārskata gadā;

  fi a šu pārskatā posteņus atzīst u  ovērtē, iz a tojot piesardzī as pri ipu, jo īpaši ievērojot šādus osa īju us:

  iz aksas saskaņo ar ieņē u ie  attie īgajos pārskata periodos;
  katra pārskata gada sāku ā attie īgajos ila es posteņos orādītās su as sāku a atliku i  at ilst tajos pašos ila es posteņos 

orādītajā  su ā  iepriekšējā pārskata gada eigās eigu atliku i ;
  ila es aktīva u  pasīva posteņus ovērtē atsevišķi;
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda eigās pēdējo divu gadu laikā ija sekojoši:

USD 1,05410 USD 1,0887

 Pa atlīdzekļi

* Ze es ga alie  olietoju s etiek rēķi āts.

Ne ateriālie ieguldīju i:

7,5%-20%

8,33%-14,29%

5%-10%

Sa iedrī a uz pārvērtēto pa atlīdzekli attie i ā u pārvērtēša as rezervi sa azi a vie laikus ar šā pa atlīdzekļa ikgadējā olietoju a 
aprēķi āša u u  rezerves atliku s tiek sa azi āts, to pakāpe iski iekļaujot ieņē u os peļņas vai zaudēju u aprēķi ā šā pa atlīdzekļa 
atlikušajā lietderīgās lietoša as laikā.

Ne ateriālie ieguldīju i — ezķer e iskas lietas, kas av fi a šu aktīvi u  at ilst a ie  šādie  klasifikā ijas kritērijie :
a  tās iespēja s ošķirt vai atdalīt o sa iedrī as u  pārdot, odot, li e ēt, iz o āt vai ap ai īt i dividuāli vai kopā ar itu saistī u vai 
aktīvu  vai tās ir radušās o līgu a vai itā  tiesī ā  eatkarīgi o tā, vai šīs tiesī as ir ododa as vai ošķira as o sa iedrī as vai o 
itā  tiesī ā  u  pie āku ie ,

31.12.2016 31.12.2015

Pa atlīdzekli pieņe  grā atvedī as uzskaitē at ilstoši tā sākot ējai vērtī ai - iegādes iz aksā  vai ražoša as pašiz aksai. Pa atlīdzekļa 
iegādes iz aksās iekļauj uz pa atlīdzekli tieši attie i ā ās iz aksas. 

Pa atlīdzekļi — kusta as vai ekusta as ķer e iskas lietas, kuras at ilst visie  šādie  klasifikā ijas kritērijie :                       a  tās 
sa iedrī a tur kā īpaš ieks vai kā o ieks saskaņā ar fi a šu o u, lai iz a totu preču ražoša ai, pakalpoju u s iegša ai, iz o āša ai 
vai ad i istratīvā olūkā sa iedrī as pārvaldes vajadzī ā  vai itā  vajadzī ā , pie ēra , itu pa atlīdzekļu dar ī as uzturēša ai, 
sa iedrī as pa atdar ī ai ūtisku dar a drošī as vai vides aizsardzī as prasī u izpildes odroši āša ai ,

 tās sa iedrī a paredz iz a tot ilgāk par vie u gadu u  sagaida, ka o šo lietu turēša as tiks saņe ti sai ie iskie la u i,

d  to lietderīgās lietoša as laiks ir ilgāks ekā vie s parastās dar ī as ikls

20%-33,33%* Datori u  datu uzkrāša as iekārtas

Pa atlīdzekļi:

* Teh oloģiskās iekārtas
* Ēkas u  ūves

* Tra sporta līdzekļi
* Citi pa atlīdzekļi

0,67%-6,67%

 tās sa iedrī a paredz iz a tot ilgāk par vie u gadu u  sagaida, ka o šo lietu turēša as tiks saņe ti sai ie iskie la u i;

Sa iedrī a pārvērtē visu pa atlīdzekļu uzskaites grupu, pie kuras pa atlīdzeklis pieder, at ilstoši sa iedrī ā oteiktajai grā atvedī as 
politikai;

Ilgter iņa ieguldīju a pārvērtēša as rezerve tiek sa azi āta, ja pārvērtētais pa atlīdzekļu o jekts ir atsavi āts, likvidēts vai tā vērtī as 
palieli āša ai vairs av pa ata vai ja vei  pārvērtētā pa atlīdzekļu o jekta ikgadējo olietoju a aprēķi āša u. Pārvērtēša as rezerves 
sa azi āju s tiek ietverts peļņas vai zaudēju u aprēķi ā kā ieņē u i tajā pārskata gadā, kurā šāds sa azi āju s veikts.

Pa atlīdzekli ila ē orāda eto vērtī ā, kuru aprēķi a, o pa atlīdzekļa sākot ējās vērtī as vai itas uzskaites vērtī as, ar kuru pē  
sākot ējās vērtī as oteikša as aizstāj šo vērtī u turp āk – pa atlīdzekļa uzskaites vērtī a , atskaitot uzkrāto olietoju u u  visus 
veiktos vērtī as orakstīju us.

Pa atlīdzekļa izslēgša u atspoguļo grā atvedī ā tajā pārskata gadā, kad tas atsavi āts vai likvidēts. Ar atsavi ātā vai likvidētā 
pa atlīdzekļa izslēgša u saistītos ieņē u us u  iz aksas peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņos orāda eto vērtī ā.  

Tikai par atlīdzī u iegūtas tiesī as  parādītas e ateriālo ieguldīju u poste ī "Ko esijas, pate ti, li e es, preču zī es u  ta līdzīgas 
tiesī as".

 tās av iegādātas u  etiek turētas pārdoša ai,

Pa atlīdzekļa sākot ējo uzskaites vērtī u pakāpe iski oraksta tā lietderīgās lietoša as laikā, iz a tojot li eāro etodi. 

Pa atlīdzekli ovērtē at ilstoši ze ākajai vērtī ai, ja ir ievēroti a i šie osa īju i: pa atlīdzekļa vērtī a ila es datu ā ir ze āka par 
su u, kas aprēķi āta, o tā sākot ējās vērtī as atskaitot uzkrāto olietoju u; sagaidā s, ka vērtī as sa azi āju s ūs ilgstošs.

Pa atlīdzekļa vērtī as sa azi āju u oraksta izdevu os tajā pārskata gadā, kurā tas ko statēts. 

Pa atlīdzekli, kura vērtī a ir ūtiski lielāka par tā sākot ējo vērtī u vai ovērtēju u iepriekšējā gada ila ē, var pārvērtēt at ilstoši 
augstākai vērtī ai, ja var pieņe t, ka vērtī as paaugsti āju s ūs ilgstošs turp āk - pārvērtēša as etode .

Ārvalstu valūtas kursu svārstī u rezultātā gūtā peļņa vai zaudēju i ir atspoguļoti attie īgā perioda peļņas vai zaudēju u aprēķi ā.
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Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Krāju u ovērtēša a

De itoru parādi

Uzkrāju i 

Kreditori

 Ko krētas saistī u su as orāda ila ē ilgter iņa kreditoru u  īster iņa kreditoru sastāvā atkarī ā o parāda aksāša as vai saistī u 
segša as ter iņa. Ilgter iņa kreditoru sastāvā ietver tās saistī u su as, kuru aksāša as ter iņš iestājas vēlāk par  ē ešie  pē  
attie īgā pārskata gada eigā  u  kuras radušās, lai fi a sētu ilgter iņa ieguldīju us u  apgrozā os līdzekļus vai lai segtu saistī as, u  
kuras av ietvera as īster iņa kreditoru sastāvā. Īster iņa kreditoru sastāvā ietver tās su as, kuras o aksāja as tuvāko  ē ešu 
laikā pē  pārskata gada eigā , u  itas saistī as, kas rodas uzņē u a parastajā dar ī as iklā.

Uzkrāju us ovērtē saskaņā ar pre īzāko grā atvedī as aplēsi par su u, kas epie ieša a ila es datu ā, lai segtu i ētās saistī as, 
kuri varētu rasties.
Izveidotos uzkrāju us orāda attie īgajos posteņos ila es pasīvā. Uzkrāju us sa azi a, o tie  orakstot uz ko krēta pie āku a izpildi 
ko krētas saistī as segša u  tieši attie i ā us izdevu us tajā pārskata gadā, kad tie rodas. Ko krētus uzkrāju us iz a to tikai tie  

izdevu ie , kurie  šie uzkrāju i ija izveidoti.

Bila es poste ī "Uzkrātie ieņē u i" orāda skaidri zi ā ās orēķi u su as ar pir ējie  u  pasūtītājie  par preču piegādi vai 
pakalpoju u s iegša u pārskata gadā, attie ī ā uz kurie  saskaņā ar līgu a osa īju ie  ila es datu ā vēl av pie ā is aksāša ai 
paredzētā attais oju a doku e ta rēķi a  ies iegša as ter iņš. Šīs orēķi u su as aprēķi a, pa atojoties uz attie īgajā līgu ā 

oteikto e u u  faktisko preču piegādi vai pakalpoju u s iegša u aplie i ošie  doku e tie .

Krāju u izlietoju a u  atliku u iegādes iz aksu vai ražoša as pašiz aksas oteikša ai iz a to  etodi "Pir ais iekšā - pir ais ārā" 
(FIFO). 

Krāju us sākot ēji ovērtē at ilstoši iegādes iz aksā  vai ražoša as pašiz aksai. Krāju u iegādes iz aksās iekļauj pre es vai 
pakalpoju a pirkša as e u atskaitot saņe tās atlaides , kurai pieskaitīti ar pirku u saistītie papildu izdevu i, ja tādi ir pie ēra , 

uitas odoklis u  iti ar pirku u saistīti eatskaitā i odokļi u  odevas, tra sportēša as, pārkrauša as vai itas iz aksas . 

Krāju u atliku u vērtī u koriģē, lai tie ila es datu ā ūtu ovērtēti at ilstoši iegādes iz aksā  vai ražoša as pašiz aksai, vai 
ze ākajā  tirgus e ā  ila es datu ā atkarī ā o tā, kurš o šie  rādītājie  ir ze āks, vai īpašos gadīju os - itai ze ākajai vērtī ai. 
Krāju u vērtī as sa azi āju a korek iju su as atzīst par iz aksā  tajā pārskata gadā, kurā ko statēts attie īgais krāju u vērtī as 
sa azi āju s. Pārdoto krāju u vie ī u uzskaites vērtī u atzīst par iz aksā  tajā pārskata gadā, kurā atzīti attie īgo krāju u pārdoša as 
ieņē u i.

De itoru parādu atliku us ila ē orāda eto vērtī ā, kas aprēķi āta, o šo parādu uzskaites vērtī as at ilstoši grā atvedī as reģistru 
datie  atskaitot edrošie  parādie  izveidoto uzkrāju u atliku us. Ja rodas šau as par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados 
atzīta de itoru parāda atgūša u, kārtējā pārskata gadā apšau ā ās su as ap ērā veido uzkrāju us edrošie  parādie , vie laikus 
iekļaujot attie īgo su u kā iz aksas peļņas vai zaudēju u aprēķi ā. Parādu uzskata par edrošu, pie ēra , ja parād ieks o ā is 
fi a siālās grūtī ās u  viņa  ar tiesas olē u u pasludi āts aksāt espējas pro ess, ja parāds oteiktajā ter iņā, kā arī pē  
atgādi āju a saņe ša as av sa aksāts, ja parād ieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesī as, kā arī itos gadīju os.

Ne ateriālo ieguldīju u o jekta sākot ējo vērtī u oraksta, vei ot i ētās vērtī as sa azi āju a korek ijas — e ateriālo ieguldīju u 
ikgadējo vērtī as orakstīša u šā o jekta lietderīgās lietoša as laikā. Izņē u a gadīju ā, ja e ateriālās vērtī as vai attīstī as iz aksu 
o jekta lietderīgās lietoša as laiku av iespēja s ti a i aplēst, to sākot ējo vērtī u oraksta pakāpe iski, sadalot pa gadie  laikpos ā, kas 

av ilgāks par  gadie . 

Uzkrātie ieņē u i 

Bila es poste ī "Uzkrātās saistī as" orāda skaidri zi ā ās saistī u su as pret piegādātājie  u  dar uzņē ējie  par pārskata gadā 
saņe tajā  pre ē  vai pakalpoju ie , par kurā  piegādes, pirku a vai uzņē u a līgu a osa īju u vai itu ie eslu dēļ ila es 
datu ā vēl av saņe ts aksāša ai paredzēts attie īgs attais oju a doku e ts rēķi s . Šīs saistī u su as aprēķi a, pa atojoties uz 
attie īgajā līgu ā oteikto e u u  faktisko preču vai pakalpoju u saņe ša u aplie i ošie  doku e tie . 

Uzkrāju i ir paredzēti, lai segtu saistī as, kuru ūtī a ir skaidri oteikta u  kuras ila es datu ā ir paredza as vai zi ā as vai kuras 
oteikti radīsies, et var ai īties šo saistī u segša ai epie ieša ās su as lielu s vai šo saistī u raša ās datu s.

14



SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Ieņē u u atzīša a

 Ieņē u os iekļauj  parastā  dar ī ā  gūtos  sai ie iskos  la u us, kurus saņē is
vai saņe tas pats uzņē u s
Ieņē u us o preču pārdoša as atzīst  tad, ja ir ievēroti visi  šādi osa īju i:

. uzņē u s ir odevis  pir ēja  ozī īgus īpašu a  tiesī ā  uz pre ē  raksturīgos riskus u  atlīdzī as;

. uzņē u s epatur turp ākās ar īpašu a tiesī ā   saistītās pārvaldīša as tiesī as
u  reālu ko troli pār pre ē ;

. var ti a i ovērtēt ieņē u u su u;

. ir  ti a s,  ka  uzņē u s saņe s  ar  darīju u  saistītos sai ie iskos la u us;

. var ti a i  ovērtēt iz aksas, kas  radušās vai  radīsies saistī ā ar darīju u
Pakalpoju u s iegša as darīju a rezultātu ,  ar šo  darīju u  saistītos  ieņē u us  atzīst, 
ņe ot vērā to, kādā pakalpoju u s iegša as izpildes pakāpē darīju s ir ila es  datu ā.
Pakalpoju u s iegša as darīju a iz āku u var ti a i aplēst, ja  tiek ievēroti visi šādi osa īju i:
. . var ti a i ovērtēt ieņē u u su u;

. ir  ti a s,  ka  uzņē u s saņe s  ar  darīju u  saistītos sai ie iskos la u us

. var  ti a i  ovērtēt,  kāds  ir  pakalpoju u  s iegša as izpildes apjo s pro e tos ila es datu ā;

. var ti a i ovērtēt esošās darīju a iz aksas u  iz aksas, kas ūs epie ieša as darīju a pa eigša ai.

. ir  ti a s,  ka  uzņē u s saņe s  ar  darīju u  saistītos sai ie iskos la u us;

. var ti a i ovērtēt ieņē u u su u.
Ieņē u us atzīst, pie ērojot šādas etodes:
 pro e tus  atzīst,  pa atojoties uz  propor io ālu  laika sadalīju u, ņe ot vērā aktīva faktisko ie esīgu u;
 autoratlīdzī as atzīst pē  uzkrāša as pri ipa saskaņā ar attie īgo līgu u;
 divide des  atzīst  tad, kad  uzņē u a   rodas  liku īgas tiesī as tās saņe t.

Izmaksas

Poste ī "Pārdotās produk ijas ražoša as pašiz aksa, pārdoto preču vai s iegto pakalpoju u iegādes iz aksas" orāda eto apgrozīju a 
gūša ai pārdoto preču iegādes iz aksas u  pārdotās produk ijas vai s iegto pakalpoju u ražoša as pašiz aksu.

Ieņē u us, kas rodas, ja  itas perso as  lieto uzņē u a aktīvus  u  tādēļ  saņe   pro e tus,  autoratlīdzī as  vai  
divide des,  atzīst,  ja:

Poste ī "Pārdoša as iz aksas" orāda to daļu o šā pa ta pir ajā daļā orādītajā  iz aksā , kuras radušas produk ijas vai preču 
pārdoša as, tra sportēša as vai uzgla āša as pro esā vai kuras epie ieša as, lai vei i ātu preču u  pakalpoju u pārdoša u.

Posteņos "Pārdoša as iz aksas" u  "Ad i istrā ijas iz aksas" iekļauj attie īgo daļu o perso āla iz aksā , ateriālu iz aksā , 
pa atlīdzekļu u  e ateriālo ieguldīju u vērtī as sa azi āju a korek ijā  u  pārējā  sai ie iskās dar ī as iz aksā , kuras attie as 
uz pārskata gadu.

Poste ī "Ad i istrā ijas iz aksas" orāda to daļu o šā pa ta pir ajā daļā orādītajā  iz aksā , kuras radušās pārskata periodā 
uzņē u a vadīša as, ko troles u  ad i istrēša as pro esā.

Bila es u  peļņas vai zaudēju u aprēķi a posteņos su as orāda pē  uzkrāša as pri ipa, proti,  izdevu us orāda, ņe ot vērā to 
raša ās laiku, evis audas  izdoša as laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevu us orāda eatkarīgi o aksāju a vai rēķi a saņe ša as 
datuma.
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Uzņē u a ie āku a odoklis
Uzņē u u ie āku a odokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķi ātais odoklis. 
Uzņē u u ie āku a odoklis tiek uzrādīts peļņas vai zaudēju u aprēķi ā.

Būtiskie pieņē u i u  spriedu i

Pārskata gadu, kas oslēdzās . gada . de e rī, Sa iedrī a ir oslēgusi ar zaudēju ie  -    EUR ap ērā. . gada . de e rī 
Sa iedrī as īster iņa saistī as pārs iedz tās apgrozā os līdzekļus  par  EUR    t.sk. -  āka o periodu ieņē u i  –  EUR    u  
uzkrātās saistī as atvaļi āju ie  u  so iālajie  aksāju ie  –  EUR   , ez  iepriekš i ētie  posteņie  pārs iegu s ūtu par EUR  

 . Šie apstākļi orāda, ka pastāv  e oteiktī a par Sa iedrī as spēju turpi āt dar ī u ākot ē. Sa iedrī as spēja turpi āt dar ī u ir atkarīga 
o valsts piešķirtā fi a sēju a u  valsts turp ākās politikas veselī as aprūpes jo ā.

Faktiskie rezultāti var atšķirties o šī  aplēsē . Jo as, kuras visvairāk var ietek ēt pieņē u i ir vadī as pieņē u i u  aprēķi i, osakot 
pa atlīdzekļu lietderīgās lietoša as laiku, de itoru u  krāju u atgūsta o vērtī u. 

De itoru atgūsta ā vērtī a

Nav

I for ā ija par ela vēlīgie  vai la vēlīgie  otiku ie , kas 
eattie as uz pārskata gadu, et var ūtiski ietek ēt gada 

pārskatu lietotāju ovērtēju u attie ī ā uz sa iedrī as 
līdzekļie , saistī ā , fi a siālo stāvokli, peļņu vai zaudēju ie  
u  audas plūs u vai lē u u pieņe ša u ākot ē

Nav 

I for ā ija par ūtiskie  otiku ie , kuri av iekļauti ila ē 
vai peļņas vai zaudēju a aprēķi ā

 I for ā ija par ūtiskie  otiku ie , kuri av iekļauti ila ē 
vai peļņas vai zaudēju a aprēķi ā

Nekādi ūtiski otiku i o gada oslēgu a līdz gada pārskata sastādīša as 
die ai, kas varētu ietek ēt gada fi a šu rādītājus av otikuši.

II. Cita i for ā ija

Krāju u ovērtēša ā vadī a paļaujas uz zi āša ā , ņe ot vērā pa ati for ā iju, iespēja os pieņē u us u  ākot es otiku u 
apstākļus. Nosakot krāju u vērtī as sa azi āju u, tiek ņe ta vērā pārdoša as iespēja ī a, ka arī krāju u eto pārdoša as vērtī a.

Pa atlīdzekļu iz a toša as perioda oteikša a
Sa iedrī as vadī a osaka pa atlīdzekļu lietderīgās ekspluatā ijas laiku alstoties uz vēsturisko i for ā iju, ovērtējot aktīva patreizējo 
stāvokli u  ārējie  ovērtēju ie .

Latvijas liku doša as prasī as osaka, ka, sagatavojot fi a šu pārskatu, sa iedrī as vadī a ovērtē u  izdara aplēses u  pieņē u us, kas 
ietek ē pārskatos u  ārpus ila ē uzrādītos aktīvus u  pasīvus uz gada pārskata sagatavoša as die u, kā arī uzrādītos pārskata perioda 
ieņē u us u  izdevu us. 

Aplēstā de itoru atgūsta ā vērtī a izvērtēta katra  klie ta  atsevišķi. Sa iedrī as vadī a ir izvērtējusi de itoru parādus u  pārskata gadā 
izveidojusi uzkrāju us edrošajie  de itoru parādie .

Krāju u ovērtēša a

. Notiku i pē  ila es datu a.

. Sa iedrī as dar ī as turpi āša a
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Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

III. Skaidroju s par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korek ijā

Piezī e Nr.  
Skaidroju s par grā atvedī as politikas aiņu, ja grā atvedī as politikas aiņas pa atoju s ir iz aiņas or atīvajā regulēju ā

Fi a šu pārskata, kas sagatavots uz  .gada .de e ri,  pieliku s 

. gada fi a šu pārskatā  uzkrātās saistī as eiz a totajie  
atvaļi āju ie  ila ē ir pārklasifi ētas o posteņa Citi uzkrāju i  uz 
poste i Uzkrātās saistī as . 

. gada fi a šu pārskatā  ekusta ā īpašu a odoklis peļņas vai 
zaudēju u aprēķi ā ir pārklasifi ēts o posteņa Pārējie odokļi  uz poste i 
Ad i istrā ijas iz aksas .

Salīdzi ošie rādītāji par . gadu ir klasifi ēti pē  . gada pri ipie  u  
ir salīdzi ā i.

. gada . de e ra fi a šu pārskatā Sa iedrī a atliktā odokļa saistī u 
atliku a su u ir pārklasifi ējusi par iepriekšējo gadu esadalīto peļņu, 

ela ojot iepriekšējā gada ila es atliku us.

Ārējā or atīvā akta osauku s:
Latvijas Repu likas liku s "Gada pārskatu u  ko solidēto gada pārskatu 
likums"

Pieņe ša as datu s: . . , spēkā o . . .g.

Paredza ā ietek e uz āka ajie  pārskata 
periodie   ja grā atvedī as politikas aiņa tiks 
veikta saskaņā ar or atīvajā aktā oteikto 
pārejas kārtī u :

.gada .ja vārī, stājoties spēkā Gada pārskatu u  ko solidēto gada 
pārskatu liku a , ai īts peļņas vai zaudēju u aprēķi a klasifikā ijas 

osauku s aizstājot pē  apgrozīju a iz aksu etodes  ar klasifi ēts pē  
izdevu u fu k ijas . 

At ilstoši i ētā liku a prasī ā  ai īti arī atsevišķu peļņas vai zaudēju u 
aprēķi a u  ila es posteņu osauku i, kā arī veikta posteņu 
pārklasifikā ija ga  at ilstoši Mi istru ka i eta .gada .de e ra 

oteiku u Nr.  Gada pārskatu u  ko solidēto gada pārskatu liku a 
pie ēroša as oteiku i  .  pu kta or ā , ga  pārklasifi ējot 
iepriekšējā perioda salīdzi ošos rādītājus at ilstoši pārskata gadā lietotajie  
principiem.

Sākot ar . gadu ir ai īta uzkrāto saistī u eiz a totajie  
atvaļi āju ie  u  ekusta ā īpašu a odokļa klasifikā ija peļņas vai 
zaudēju u aprēķi ā.

Sākot ar . gadu Sa iedrī a ir pārtraukusi ila ē orādīt pasīva poste i 
"Atliktā odokļa saistī as". . gada . de e ra fi a šu pārskatā 
Sa iedrī a atliktā odokļa saistī u atliku a su u ir pārklasifi ējusi par 
iepriekšējo gadu esadalīto peļņu, ela ojot iepriekšējā gada ila es 
atlikumus.

Grā atvedī as politikas aiņas ūtī a:

Korek iju su as, kas attie as uz pārskata gadu u  
iepriekšējie  gadie

Uzkrātās saistī as eiz a totajie  atvaļi āju ie  .gada . de e rī 
ila ē . gada fi a šu pārskatā ija klasifi ētas poste ī Citi uzkrāju i , 
et . gada fi a šu pārskatā poste ī Uzkrātās saistī as  EUR   

ap ērā. 

Nekusta ā īpašu a odoklis par . gadu peļņas vai zaudēju u aprēķi ā 
. gada fi a šu pārskatā ija klasifi ēts poste ī Pārējie odokļi , et 
. gada fi a šu pārskatā poste ī Ad i istrā ijas iz aksas  EUR  

ap ērā. 

. gada . de e ra fi a šu pārskatā Sa iedrī a atliktā odokļa saistī u 
atliku a su u ir pārklasifi ējusi par iepriekšējo gadu esadalīto peļņu, 

ela ojot iepriekšējā gada ila es atliku us.

17



SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Pirms 

labojumiem 

31.12.15

Pē  
labojumiem 

31.12.15

Korekcijas 

summa

EUR EUR EUR

-772937 -675078 97859

-1070715 -1077866 -7151

Pirms 

labojumiem 

2015 gads

Pē  
labojumiem 

2015 gads

Korekcijas 

summa

Pirms 2015 g. 

korekcijas

EUR EUR EUR EUR

-1070715 -1077866 -7151 97859

Piezī e Nr.
I for ā ija par ko statētajā  iepriekšējo gadu kļūdā  u  la oju ie

Kļūdas ūtī a:

Pirms 

labojumiem  

31.12.15

Pē  
labojumiem 

31.12.15

Korekcijas 

summa

EUR EUR EUR

-19052193 -19057282 -5089

1712638 1712685 47

-193481 -195590 -2109

Pirms 

labojumiem 

2015 gads

Pē  
labojumiem 

2015 gads

Korekcijas 

summa

 korekcijas par 

periodiem 

pirms 2015 g.

EUR EUR EUR EUR

-1218640 -1225791 -7151 97859

Nesadalītā 
peļņa

Pašu kapitāls 
kopā

EUR EUR

5026304 5026304

102546 102546

5128850 5128850

Tika veiktas arī  gada audas plūs as korek ijas.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA korek ijas par iepriekšējo periodu

Rādītāja osauku s

Bilances korekcijas:

Bilances postenis

Pārdotās produk ijas raž.pašiz aksa, 
s iegto pakalpoju u iegādes 
izmaksas
Pārējie sai ie iskās dar ī as 
ieņē u i
Pārējas sai ie iskās dar ī as 
izmaksas

Bilances korekcijas:

Bilances postenis

iepriekšējo gadu esadalītā peļņa 

Pārskata perioda peļņa vai 
zaudēju i 

kļūdai a faktu i terpretā ija

pārskata gada peļņa 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA korek ijas

Rādītāja osauku s

Peļņa vai zaudēju i pir s 
uzņē u u ie āku a odokļa.

Ar kļūdas la oju u saistīto korek iju su as, kas attie as uz iepriekšējie  pārskata gadie

Pašu kapitāla posteņu iz aiņas

Atliku s .gada .de e rī

Iepriekšējā gada ila ē orādītās 
su as kļūdu la oju s.

Atliku s .gada .de e rī 
pē  la oju ie

Skaidroju s par ila es iedaļas "Pašu kapitāls" atliku a vērtī as iz aiņā  saistī ā ar grā atvedī as politikas aiņu 
vai iepriekšējo gadu kļūdas la oša u 
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

IV.  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 sa iedrī as pa atdar ī as veselī as aprūpes
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.

2016 2015

EUR EUR

18887389 18,497,231

3129722 2,950,844

100000 197,000

22117111 21,645,075

Piezī e Nr.

2016 2015

EUR EUR

-6101537 -6,046,355

-1387687 -1,400,826

-12352941 -11,537,450

-11465 4,536

-91668 -77,187

-19945298 -19,057,282

Piezī e Nr.
       Pārdoša as iz aksas

2016 2015

EUR EUR

-2065142 -1,996,477

-474038 -470,969

-13141 -16,066

-472637 -458,231

0 -68

-48787 -35,445

-809665 -868,651

-938 -1,011

-807582 -808,747

-2930 1,434

-4694860 -4,654,231

Piezī e Nr.
       Ad i istrā ijas iz aksas

2016 2015

EUR EUR

-441525 -483,320

-18862 -28,059

-11208 2,914

-104152 -114,015

-1725 -2,267

-6856 -8,664

-5970 -4,054

-6327 -4,940

-1657 -172

Nekusta o īpašu u odoklis -1004 -830

-33288 -33,874

-632574 -677,281

Dar ī as veids u  NACE kods Sai ie isko dar ī u statistiskā 
klasifikā ija  -sli ī u dar ī a

Sli ī as veselī as aprūpes pakalpoju u s iegša a

Kopā pa dar ī as veidie

Ieņē u i o pašvaldī as  udžeta  veselī as
aprūpes pieeja ī as odroši āša ai

Medi ī as aksas pakalpoju u ieņē u i u
pacientu iemaksas

        Pārdotās produk ijas ražoša as pašiz aksa, pārdoto preču u  s iegto pakalpoju u iegādes iz aksas

Nomas maksa

Ko u ālo pakalpoju u izdevu i

Bankas pakalpojumi

Grā atvedī as u  juristu pakalpoju i

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

KOPĀ

Pa atlīdzekļu olietoju s
Dar a alga, so iālie aksāju i
Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālaje  aksāju ie

Izmaksu veids

Materiālu iz aksas

Citas ražoša as iz aksas

Pa atlīdzekļu a ortizā ija
Ne ateriālo ieguldīju u a ortizā ija

Apdroši āša as aksāju i
Citi pārdoša as izdevu i
Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālajie  aksāju ie

KOPĀ

Darbinieku darba samaksa

Pa atlīdzekļu olietoju s

       Iekļauj ar pārdoša u saistītās perso āla iz aksas, ateriālu iz aksas, pa atlīdzekļu olietoju a u  e ateriālo 
ieguldīju u vērtī as orakstīju u su as u  itas ar tā  saistītās iz aksas

Izmaksu veids

Darbinieku darba samaksa

So iālie aksāju i
Sakaru pakalpojumi

Sakaru pakalpojumi

Izdevu i par ka elejas pre ē , sai ie ī as ateriālie
Atlīdzī a zv.revide ta  par gada pārskata revīziju

Citi ad i istrā ijas izdevu i
KOPĀ

Uzkrāju i atvaļi āju ie  u  so iālie  aksāju ie
So iālie aksāju i

       Iekļauj ar tā  saistītās perso āla iz aksas, ateriālu iz aksas, pa atlīdzekļu olietoju a u  e ateriālo ieguldīju u 
vērtī as orakstīju u su as u  itas ar tā  saistītās iz aksas

Izmaksu veids
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

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

Ieņē u i Izdevumi Starpī a Ieņē u i Izdevumi Starpī a

1438211 1438211 1432060 1432060

193 193 0 222 222 0

93805 93805 96558 96558

6 6 39 39

78105 78105 75942 75942

32139 32139 17856 17856

19324 19324 0 22386 22386 0

4090 4090 4964 4964

4153 4153 1761 1761

159755 159755 81632 81632

0 0 4163 2290 1873

628856 628856 0

62895 62895 0

39 -39 0 103 -103

452 11565 -11113 1125 44622 -43497

391200 1169073 -777873 0

0 7740 -7740

19239 -19239 19690 -19690

1143 -1143 969 -969

8254 -8254 6394 -6394

5053 -5053 2588 -2588

0 0 4275 -4275

12068 -12068 21452 -21452

39470 -39470 74813 -74813

5318 -5318 4176 -4176

2095 -2095 2682 -2682

2031 -2031 3227 -3227

0 3984 -3984

2913184 1294865 1618319 1738708 221613 1517095

Kopā 2502015 1712685

Kopā -883696 -195590

*

**

Piezī e Nr.

2016 2015

EUR EUR

0 3

0 3

Piezī e Nr.

2016 2015

EUR EUR

0 148,755

0 148,755

poste i, kas veido Pēlņas vai zaudēju a aprēķi a pozī iju "Pārējie uzņē u a sai ie iskās dar ī as ieņē u i"
poste i, kas veido Pēlņas vai zaudēju a aprēķi a pozī iju "Pārējie uzņē u a sai ie iskās dar ī as iz aksas"

Ieņē u u o a kas %

        Pārējie pro e tu ieņē u i u  ta līdzīgi ieņē u i

Nr. 

p/k

Pārējie uzņē u a sai ie iskās 
dar ī as ieņē u i u  izdevu i

Pārskata gadā EUR

        Atliktais uzņē u a ie āku a odoklis par pārskata gadu

KOPĀ

Iepriekšēja gadā EUR

Ieņē u i o sakaru pakalpoju ie

Citu periodu ieņē u i, kas attie as uz 
pārskata periodu*

Pārējie Ieņē u i

Pārējie Izdevu i

Pārējie sli ī as pakalpoju i
u  ieņē u i*
Ieņē u i o tra sporta 
pakalpojumiem*

Ieņē u i o telpu, iekārtu īres*

Ieņē u i o dar i ieku, ātes 
ēdi āša as, kopēša as pakalpoju ie *
Ieņē u i o ko u ālaja  
pakalpojumiem

Atgriezta šau īga de itora parāds*
Ieņē u i o pārvērtētie  izslēgtie  
pa atlīdzekļie *

Valūtas kursu starpī a*

Soda audas u  līgu sodi**
Zaudēju i o pa atlīdzekļu 

orakstīša as**

Citi esaistītie izdevu i**
Morālo kaitēju u 
atlīdzi āša a pē  tiesas lē u u**

Valsts udžeta ieņē u i rezide tu 
ap a ī ai*

Valsts udžeta ieņē u i
med.darbinieku darba algas 

paāugsti āša ai*
Ieņē u i o  pārvērtētie  
pa atlīdzekļie , kuri pil īgi 

olietojušies*

Zaudēju i o ekustā o 
īpašu u pārdoša as**
Naudas alva gadu ju ilejā
 IIN %, VSAOI o aksāti **

Dar i ieku ārstēša as izdevu i
 IIN %, VSAOI o aksāti **

Materiālo orakstīša a, kuri epiedalās 
saimnie.darb.**

Stipe dija studējošie
rezide tūrā IIN % o aksāts **
Pārējie sai ie iskās dar ī as 
izdevumi**

Mā ī u aksa rezide tūrā**
Bez erīgo parādu orakstīša a**
Šau īgo de itoru parādu 
uzkrāju u veidoša a**
Ap edīša as pa alsts dar i ieka, 
ģi .lo . āves gadiju ā**

Neīste oto projektu 
orakstīša a**

KOPĀ

KOPĀ
Atliktais uzņē u a ie aku a odoklis par pārskata gadu
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Piezī e Nr.

2016 2015

1486 1494

2016 2015

1 2

1485 1492

Piezī e Nr.

2016      EUR 2015      EUR

Valdes

lo ekļie
Valdes

lo ekļie

42696 75987

10072 17925

52768 93912

Piezī e Nr.

2016 2015

EUR EUR

5970 4054

        I for ā ija par vidējo dar i ieku skaitu sadalīju ā pa kategorijā

Valsts so iālās odroši āša as 
izmaksas

        I for ā ija par vidējo dar i ieku skaitu

       I for ā ija par atlīdzī ā  valdes lo ekļie  

Kopā

Pakalpojumu veids

Izmaksu veids

Atlīdzī a par dar u

       Iz aksas zvēri āta  revide ta  vai zvēri ātu revide tu ko er sa iedrī ai 

Gada pārskata o ligātā revīzija pār aude

Vidējais odar i āto skaits pārskata gadā

Valdes lo ekļi
Pārējie dar i ieki
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

V. Skaidroju s par ila es posteņie  

V.I.

Piezī e Nr.
Ne ateriālie ieguldīju i EUR

Licences
Datoru

programmas

Ne ateriālie 
ieguldīju i 

kopā

Iegādes iz aksas vai ražoša as pašiz aksa 
89,095 211,046 300,141

8,219 2,342 10,561

301 301

97,314 213,087 310,401

Nolietojums

28,890 209,720 238,610

18,048 1,767 19,815

301 301

46,938 211,186 258,124

60,205 1,326 61,531

50,376 1,901 52,277

Piezī e Nr.
Pa atlīdzekļi EUR

Nekustā ie 
īpašu i

Teh oloģiskās 
iekārtas u  
ierī es

Pārējie 
pa atlīdzekļi 
u  i ve tārs

Ilgter iņa 
ieguldīju i 

o ātajos p/l

Pa atlīdzekļu 
izveidoša as 
izmaksas

Avansa 

aksāju i 
pa p/l kopā

18,395,669 18,716,388 799,627 1,377,743 33,985 2,943 39,326,355

1,031,984 2,872 4,863 54,324 17,214 1,111,257

41,242 -41,242 0

6,370 -6,370 0

20,599 -20,599 0

862 -862 0

199 199

-37,059 -417,395 -1,351 -455,805

601 601

-182 -182

18,399,852 19,358,145 802,611 1,382,606 25,424 13,787 39,982,425

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

250,420 1,454,265 39,626 115,060 1,859,371

11,170 405,830 1,351 418,351

3,626,403 13,858,007 690,539 410,583 0 0 18,585,532

15,008,516 5,906,816 147,363 1,082,220 33,985 2,943 22,181,843

14,773,449 5,500,138 112,072 972,023 25,424 13,787 21,396,893

Pārvietots +;-
Pārvietots +;-
Pārvietots +;-

Likvidēts 
uz 31.12.2016

uz 31.12.2015.

Pa atlīdzekļu poste i

Uzkrātās vērtī as sa azi āju a korek ijas 
pārskata gada eigās uz . . .
Bila es vērtī a gada sāku ā uz . . .

 Iegādāts pārskata gadā
Pārvietots +;-

Pār ests o 
apgrozā ajie
līdzekļie

Bila es vērtī a gada eigās uz . . .

uz 31.12.2015.

Iegādāts 

 Pārskata gadā aprēķi ātās vērtī as 
sa azi āju a korek ijas

Pār ests o 
apgrozā ajie
līdzekļie
Izslēgts pārskata gadā
Pār ests o 
apgrozā ajie
līdzekļie

Korek iju kopsu as iz aiņas saistī ā ar 
atsavi āša u, likvidā iju vai pārvietoša u

Iegādes iz aksas vai pārvērtētā vērtī a
 Iegādes iz aksas 
pārskata gada sāku ā 

Ne ateriālie ieguldīju u poste i

Korekciju kopsummas 

iz aiņas saistī ā ar 
atsavi āša u, likvidā iju 
vai pārvietoša u
Uzkrātās vērtī as 
sa azi āju a korek ijas 
pārskata gada eigās
Bila es vērtī a gada 
sāku ā
Bila es vērtī a gada 

eigās

 Iegādes iz aksas 
pārskata gada eigās 

Nolietojums

Uzkrātās vērtī as 
sa azi āju a korek ijas 
pārskata gada sāku ā 
 Pārskata gadā 
aprēķi ātās vērtī as 
sa azi āju a korek ijas

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
AKTĪVS
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Piezī e Nr.

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

5,768 5,619 149

577,198 590,018 -12820

53,148 6,793 46355

77,791 47,080 30711

9,360 5,819 3541

0 1,143,287 -1143287

723,265 1,798,616 -1075351

Piezī e Nr.

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

703,334 572,664 130670

-299,096 -277,922 -21174

404,238 294,742 109496

Piezī e Nr.
Citi debitori

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

3,776 351 3425

1,766 2,313 -547

5,542 2,664 2878

Piezī e Nr.
Nāka o periodu iz aksas

Nr. p.k.
Atlikums 

01.01. 2016

Sa aksāts 
pārskata gadā

Norakstīts 
pārskata 
gadā  - 

Atlikums 

31.12. 2016

1. 224 1,021,114 -1,021,338 0

2. 6,476 12,093 -11,571 6,998

6,700 1,033,207 -1,032,909 6,998

Piezī e Nr.
Uzkrātie ieņē u i

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

100 11 89

2336 1668 668

8349 86807 -78458

226 6571 -6345

19385 19385

30396 95057 -64661

Piezī e Nr.
Naudas līdzekļi

31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR

258764 456,516

60 42

11546 19,361

4382 3,119

274752 479,038

. Pir ēju u  pasūtītāju parādu uzskaites vērtī a

. Uzkrāju i šau īgie  parādie

.Pārtikas produkti

.Medika e ti u  pārsieša as ateriāli

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

.Uzkrātie ieņē u i o telpu īres

.Uzkrātie ieņē u i o iekārtu īres

.Uzkrātie ieņē u i iti eapliekā ie darīju i

.Uzkrātie ieņē u i o edi ī as pakalpoju ie

.Uzkrātie ieņē u i o pētīju ie , itie  pakalpoju ie

kopā:

kopā:

Izdevumu veids

Krāju u atliku i

.Pārdoša ai turēti ilgter iņa ieguldīju i
kopā:

Pir ēju u  pasūtītāju parādi 

.I ve tārs oliktāva

.Kraju i u  pārējie ateriāli

kopā:

.Ava sa aksāju i par pre ē  u  pakalpoju ie

Naudas līdzekļi a kā
Naudas dokumenti

Naudas līdzekļi eļā
Naudas līdzekļi kasē

Su a atvaļi āju ie
Citi pakalpoju i a o ēša a, apdroši āša a, iti

kopā:

kopā:

1.Citi debitori

.Pārējās prasī as pret perso ālu
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

PASĪVS
V.II.  PAŠU KAPITĀLS

Piezī e Nr.
Pa atkapitāls

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

6914746 6814746 100000

Piederoša 
pa atkapitāla 
daļu īpatsvars 

%

Daļu skaits
Daļas vērtī a 

EUR
Summa EUR

89.05 6157961 1 6157961

7.07 488711 1 488711

2.43 168074 1 168074

1.45 100000 1 100000

100 6914746 X 6914746

Piezī e Nr.
Posteņa "Ilgter iņa ieguldīju u pārvērtēša as rezerve" iz aiņas 

Pārskata 
perioda sāku ā

Pārskata 
perioda eigās

 Sa azi āju a 
korekcijas  Perioda sāku ā

 Perioda 

eigās, ja 
pārvērtēša a 

e ūtu veikta

 Perioda 

eigās, kad 
pārvērtēša a 
veikta

4226 0 4226 0 0 0

4226 0 4226

35839 0 35839 0 0 0

100 0 100

35326 0 35326

413 0 413

26982 0 26982 1565 0 0

23741 0 23741 1565

3241 0 3241

67047 0 67047 1565 0 0

Teh oloģiskās iekārtas u  ierī es, 
kopā

Datoru programma

Iekārtas u  ierī es
Datori, sakaru līdzekļi
Parēji pa atlīdzekļi u  i ve tārs, 

kopā
Tra sporta līdzekļi

Kopā

Nekusta ais īpašu s - araka Nr.  /  pārvērtēša a  tika veikta . . .g., Iekārtu u  i ve tāru pārvērtēša a tika veikta 
. . .g., tra sporta līdzekļu pārvērtēša a tika veikta . . .g., ila es vērtī a -likvidā ijas vērtī a  

Kopā:

I for ā ija par dalī ieku daļā

Dalī ieki

.Rīgas Stradīņa U iversitāte 
reģ.Nr.

.Daugavpils pilsētas do e reģ.Nr.

.Daugavpils ovada do e reģ.Nr.

.Ilūkstes ovada do e reģ.Nr.

.Parakstītais kapitāls

Piezī e: At ilstoši liku a "Par uzņē u u ie āku a odokli" .pa ta piektajai daļai, osakot aplieka o ie āku u, eņe  vērā 
ila es u  ārpus ila es posteņu pārvērtēša as rezultātus, izņe ot aktīvu pārvērtēša u sakarā ar ārvalstu valūtas kursa aiņu.

Pa atlīdzekļu poste is

Ilgter iņa ieguldīju u pārvērtēša as 
rezerves vērtī a Pa atlīdzekļu ila es vērtī a

Nekusta ie īpašu i, kopā:
Baraka Nr.6 (1/4)

Sai ie īskais i ve tārs
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SIA "  Daugavpils reģio ālā sli ī a", 
Reģistrā ijas Nr. 9

Gada pārskata pieliku s Gada pārskats par periodu 
o . .  līdz . .

Piezī e Nr. 31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
Ilgter iņa kreditori EUR EUR EUR

Nāka o periodu ieņē u i 13887740 15071508 -1183768

Atliktā odokļa saistīt as 0 34874 -34874

Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie 234719 7903 226816

14122459 15114285 -991826

Piezī e Nr.
Nāka o periodu ieņē u i 

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

13220351 14389193 -1168842

667389 682315 -14926

13887740 15071508 -1183768

EUR EUR EUR

1121356 1158448 -37092

99502 99502 0

5962 9270

1201 1910 -709

1228021 1269130 -37801

Piezī e Nr.
No pir ējie  saņe tie ava si

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

1301 2001 -700

1301 2001 -700

Piezī e Nr.
Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

211077 143078 67999
1675022 1366194 308828

1886099 1509272 376827

Piezī e Nr.

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

695764 666933 28831

17432 17275 157

14 0 14

713210 684208 29002

Piezī e Nr.
Nodokļi u  valsts so iālās apdroši āša as o ligātās ie aksas 

31.12.2016 31.12.2015 iz aiņas
EUR EUR EUR

4,256 1,945 2,311

171,475 162,260 9,215

343,479 329,085 14,394

513 521 -8

100 71 29

519,823 493,882 25,941

3.Bezmaksas medikamentiem

Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie  par pakalpoju ie

Kopā

Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie  par pre ē
Kopā

Kopā

Pievie otās vērtī as odoklis

Riska nodeva

Dabas resursu nodoklis

Norēķi i par ieturēju ie  o dar a algas
Norēķi i par parādie  perso āla
Kopā

Ilgter iņa daļa attie ī ā uz:

Īster iņa daļa
.Pa atlīdzekļie
. Ilgter iņa ieguldīju ie  o ātājos pa atlīdzekļos

.Pārējie  ez aksas krāju ie
Kopā

Iedzīvotāju ie āku a odoklis
So iālās apdroši āša as o ligātās ie aksas

. Ilgter iņa ieguldīju ie  o ātājos pa atlīdzekļos

ILGTERMIŅA KREDITORI

Kopā

Pārējie kreditori

Kopā

ĪSTERMIŅA KREDITORI

Norēķi i par saņe tājie  ava sie

Darba alga

.Pa atlīdzekļie
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