
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

. . 6. pē  apgrozīju a iz aksu etodes

Piezī es 2016 2015

numurs EUR EUR

Neto apgrozīju s 1 22,117,155 21,645,075

Pārdotās produk ijas ražoša as iz aksas 2 -19,937,881 -19,052,193

Bruto peļņa vai zaudēju i 2,179,274 2,592,882

Pārdoša as iz aksas 3 -4,700,893 -4,654,231

Ad i istrā ijas iz aksas 4 -631,568 -676,451

Pārējie sai ie iskās dar ī as ieņē u i 5 2,817,826 1,712,638

Pārējās  sai ie iskās dar ī as iz aksas 6 -1,272,071 -193,481

Pārējie pro e tu ieņē u i u  ta līdzīgi ieņē u i 7 3

Peļņa vai zaudēju i pir s ārkārtas posteņie  u  odokļie -1,607,432 -1,218,640

Ārkārtas peļņa vai zaudēju i pir s odokļie -1,607,432 -1,218,640

Atliktais uzņē u u ie āku a odoklis par pārskata gadu 8 34,874 148,755

Pārējie odokļi 9 -1,004 -830

Pārskata gada peļņa vai zaudēju i -1,573,562 -1,070,715

SIA "Daugavpils reģio ālā sli ī a" valdes lo eklis  /_____________/R.Joksts/
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SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"
Gada pārskats par periodu

no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

BILANCE UZ 31.12.2016.

Piezī es 2016 2015

numurs

EUR EUR

I. Ne ateriālie ieguldīju i:
. Ko esijas, pate ti, li e es, preču zī es ut l.tiesī as 50,376 60,205

. Citi e ateriālie ieguldīju i 1,901 1,326

Ne ateriālie ieguldīju i kopā:10 52,277 61,531

II. Pa atlīdzekļi:
. Ze es ga ali, ēkas u  ūves u  ilggadīgie stādīju i 14,773,449 15,008,516

. Ilgter iņa ieguldīju i o ātajos pa atlīdzekļos 972,023 1,082,738

. Iekārtas u  ašī as 5,499,619 5,906,297

. Pārējie pa atlīdzekļi u  i ve tārs 112,591 147,363

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

. Ava sa aksāju i par pa atlīdzekļie 13,787 2,944

Pa atlīdzekļi kopā: 11 21,396,893 22,181,843

Ilgter iņa ieguldīju i kopā: 21,449,170 22,243,374

I. Krāju i:
Izejvielas, pa at ateriāli u  palīg ateriāli 713,905 649,510

Ava sa aksāju i par pre ē 9,360 5,819

Krāju i kopā: 12 723,265 655,329

II.  Pārdoša ai turētie ilgter iņa ieguldīju i 13 0 1,143,287

III. Debitori:

Pir ēju u  pasūtītāju parādi 14 406,980 294,742

Citi debitori 15 6,825 2,664

Nāka o periodu izdevu i 16 6,998 6,700

Uzkrātie ieņē u i 17 30,257 95,057

De itori kopā: 451,060 399,163

V. Naudas līdzekļi 18 274,752 479,038

Apgrozā ie līdzekļi kopā: 1,449,077 2,676,817

Aktīvu kopsu a 22,898,247 24,920,191

Aktīvs

. Ilgter iņa ieguldīju i

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

no 01.01.2016.līdz 31.12.2016
.

BILANCE UZ 31.12.2016.

Piezī es 2016 2015
numurs

EUR EUR

. Pašu kapitāls:
Ak iju vai daļu kapitāls pa atkapitāls 19 6,914,746 6,814,746

Ilgter iņa ieguldīju u pārvērtēša as rezerve 20 53,464 55,209

Rezerves:

d  pārējas rezerves 21 1 1

Rezerves kopā: 1 1

Nesadalītā peļņa:
a  iepriekšējo gadu esadalītā peļņa 22 -1,843,652 -772,937

 pārskata gada esadalītā peļņa 22 -1,573,562 -1,070,715

Pašu kapitāls kopā: 3,550,997 5,026,304

. Uzkrāju i:
Citi uzkrāju i 23 714,435 680,735

Uzkrāju i kopā: 714,435 680,735

3. Krediori:

I. Ilgter iņa kreditori:
Nāka o periodu ieņē u i 30 13,997,484 15,181,252

Atliktā odokļa saistī as 24 0 34,874

Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie 25 102,616 7,903

Ilgter iņa kreditori kopā: 14,100,100 15,224,029

II. Īster iņa kreditori:
No pir ējie  saņe tie ava si 26 2,844 2,001

Parādi piegādātājie  u  dar uzņē ējie 27 2,018,031 1,509,272

Nodokļi u  so iālās odroši āša as aksāju i 28 524,466 488,792

Pārējie kreditori 29 710,675 682,100

Nāka o periodu ieņē u i 30 1,228,022 1,269,130

Uzkrātās saistī as 31 48,677 37,828

Īster iņa kreditori kopā: 4,532,715 3,989,123

Krediori kopā: 18,632,815 19,213,152

Pasīvu kopsu a: 22,898,247 24,920,191

SIA "Daugavpils reģio ālā sli ī a" valdes lo eklis  /_____________/R.Joksts/

Pasīvs
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