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BILANCE

AKTĪVS Piezīme
31.12.2016. 31.12.2015.

EUR EUR

T. ligtermiņa ieguldīj

1. Nemateriālie ieguldījumi
1. Koncesijas, patenti, licences. preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1. 0 0

i Nemateriālie ieguldījumi kopā. 9

ll. Pamatlīdzekļi
1. Nekustamie īpašumi.

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 538007 60 87 08.

2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 61434 114076
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 72893 79180
4, Pamatīdzekļu izveidošana un.mā celtniecības objektu izmaksas. 3388. 5755

Z — Pammatīdzekļi kopā ms an7 Ctermiieguldijumi KOPĀ siem 80T
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 3, 92998 87745
3, Avansa maksājumi par krājumiem. 7925 23047

3 y s

Krijumi KORš C A92A Ko76Z
11. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 4 8884 8893

2. Citi debitori 5. 12258. 16487.

3. Nākamo periodu izmaksas 6. 207246 134383
4. Uzkrātie ieņēmumi. 76528 89475

: 2 2 : 0 Dēbtorfkopā bass 2A$238

IV. Nauda KĀ 138142 152883—Mum
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BILANCE

PASĪVS Piezīme.
31.12.2016. 31.12.2015.

EUR EUR

T Pašu kapitāls
1. Akciju vai deļu kapitāls (pamatkapitāls) 8. 878613 878613
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 52 68 14 -50 0285
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. +17 26529207 - _Pašu kapitāls kopā. KSIETIKIE]

II. Kreditori.
1. llgtermiņa kreditori

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 9. 87229 107183
2. Nākamo periodu ieņēmumi 10. 454931 54 66.39zz s TĪgtemnīņa kreditori Kopā ĒRICI 853822
11. Īstermiņa kreditori
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 14. 198954 19854
2. No pircējiem saņemtie avansi 90017. 89855
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 12. 12248 12619
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13. 32698 34276
5. Pārējie kreditori 14. 41686 41931
6. Nākamo periodu ieņēmumi. 15. 96425 91708
7. Uzkrātās saistības 16. 33333 24668

?

Īstermiņa kreditori kopā —— _326362 SIA

—K)Valdes priekšsēdētājs |. Harmsens. Valdes loceklis X Herings.

Gaivenais grāmatās—//LCf(Laras
filesbcekis J. Sergeļerko

/
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas).

Piezīme Zūtēgads —Z0t6gads

EUR EUR

T Neto apgrozījums. T7. 1325001 Ta16837
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto

pakalpojumu iegādes izmaksas 18. 1421738 1442420
3 Bruto peļņā vai zaudējumi. KE 6863,
4. Administrācijas izmaksas. 18. 103099 38538
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 20. 203658. 203134

6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmēkses: 2 14 39 4242

7. Peļņa vai zaudējūmi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa. us 26529
8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 0 O

6. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas sm, 8625
10. Ārkārtas dividendes 0 O

11. Pārskatagadapeļņa val zaudējumi Š 5s——iAM= Aki , +Mg? -

Valdes priekšsēdētājs L. Harmsens Valdes karj Herings. PP Sergejenko

/ifGalvenais grāmatvedis—//LĒfĒ—lauranieta



Sakiedības nosaukums

Reģistrācijas Nr. vieta un datums

Juridiskā adrese

Valdes sastāvs.

Ārpakalpojuma grāmatvedis

Galvenie pamatdarbības veidi

Pārskata gads

Revidents

„SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2016.gada finanšu pārskats.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Satiedība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

40003187473, Rīga, 23.05.2002.

Slimnīcas iela 3, Saldus, Seldus nov.

ingemars Harmsens valdes priekšsēdētājs

Aidis Kerings. valdes loceklis

„Jānis Sergejanko. valdes ooeklis.

SIA "Aktīvs KV",reģ.nr.58503005311,
grāmatvetle Laura Metla

86.10 slimnīcu darbība

01.01.2016. 31.12.2016.

SIA "REKO" licence Nr.47. Zvērināta
revidente Gunta Sliņa, sertiīkāta Nr.
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Repubikas likumu "Par grāmatvedību”. Gada pārskatu un konsolidēto
geda pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsoldēto gada
pārskatu līkuma piemērošanas noteikumi.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērības uzskaites princiņu. Finenšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Sabiedrības lietotās uzskeites un
novērtēšanas metodes nav mainīts.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir kasilcēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarāar izmaiņām normatīvajos aktos - 2016.gada 1.jamvēī
auējā spēku Gada pārskata likumsunstājāspēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pērskatu ikums ir mainīts plņas vai
zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu "pēc apgrozījuma izmaksu metodes" ar klaslcēts pēc
izdevumu funkcijas". Posteņu saturs un būtība no nosaukuma nomaiņas nemeinās.

Pielietotie
grāmatvedības

principi
"Gada pārskata posleņi novērtēti atbltoši šādiem grāmatvedības principiem.
a) pieņems, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk:
b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā:
c)posteņu novērtāšena veikta ar pienācīgu piesardzību:

+ pērskatā iekļauta tiki līdz bilances datumam iegūtā pēļ
+ ņemtas vērā visas paredzamāsriska summas un zaudējumi kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados. arī tad, jātie

kļuvuši zināmi lika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
+ aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no ,vai pārskata gads tiek

noslēgts arpeļņu vai zaudējumiem;
d) ņem vērā ar pārskata gadu sastle ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai
izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotasar ieņēmumiem pārskata periodā
e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi
1) pārskata gada sākuma bience sakrīt ar iepriekšējā gada slēgumabilanci
9) norādīt visi posteņu, kuri būiski ietekmē gada pārsketa lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīnīgie posteņi

tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielkumā
h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonormisko saturu un bīt u, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver lika periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Aolēšu izmantošana

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pametoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevīšķos pārskatos
atspoguotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā ar iespējamo saistību apmēru. Nākolnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus. pamatojoties uz kuriem veiktas atiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
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Posteņu pārklasifikācija
Pārskata periodā, lai uzlabotu sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, tai skatā ievērojot Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu līkuma un uz ikuma pameta izdoto MK noteikumu prasības, veiktas izmaiņas posteņu klastikācijā
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja salīdzināmās summas praktiski nav iespējams pārklsiīcēt, tad posteņu
pārklaslīkācja netek veikta

iespējamās saistības un aktīvi

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka īdzekļ is izdoti,
kļūst pietiekami pamatota Iespējamie aktīvi šajā fnanšu pārskatā netik atzīt, bet tiek atspoguļot tikai tad, ka iespējamība, ka ar.
darījumu saisīe ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībaiir pietekami pamatota.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valīta ir Latijas Repubikas naudas vienība euro. Visi darījumi ārvalstu
valūtā i pārvērtēti euro pēc atiecīgās ārvalstu valūtas ofcālā Eiropas Centrālās bankas kursa pret euro. kas spēkā saimnieciskā
darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas ztlti āneistu valūtā, tiek pārrēķnāti euro saskaņā ar izmantojamo
arvelstu valūtas kursu, kāsir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtā vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus,kur
atšķiras no sākotnēji darjumu uzskaite izmantotiem valūtas kursiem, iek atzas peļņas vai zaudējumu aprēķināneto vērtībā.

Hlatermiņa un īstermiņa posteņi
lgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai noraksīšanas termiņi iestjas vēlāk par gadu pēc
attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksžjamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Visi nemateriālie iegukījumi un pamatlīdzeiļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.
Par pamatīdzeiem tiek atzī iegādātie aktīvi jā to vērība pārsniedz 285 euro. legātātie aktīvi zem 285 euro tiek uzskatīt kā

mezvērtīgis inventārs
Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskatānie iegādes nodokļi, cias uz iegādi tieši atiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanāsvietā un sagatavotu darba stāvok atbistoši tā paredzētājai etošanāi
Tīkai par aīdzību iegūtas tesības iek atspoguļotas kā "Koncesijas, patent, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības”.
Nemateriālie ieguldjumi un pamatīdzekļ ir uzrādīti iegādes vērtīā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu pamatīdzekļiem un
nematerāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodesattiecīgo nemateriālo ieguldjumu un pamatīdzeiļu lietderīgās

izmantošanas lika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pametīdzekļa vērību līdz tā aplēstajāi atikušajai vērtībai
ielderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības notektās īkmes:

Pametīdzekļi

Ēkas un inženierbūves 5 4%

Medicīnas iekārtas a %

Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 5%
Automešīnas 2%
Pārējie pamatīdzekļi n inventārs 2h
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Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad nemateriālo ieguldījumu vai pamatīdzeki
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai pamatīdzekļa daļai, kuras izmaksas.
īr būtskas aticībā pret šī pametīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi noieto dažas.
pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arīatlikušās šī paša pamatīdzekļa dļas. Atikumu veido tās pamatīdzelta dzļas, kas.
atsevišķi nav svarīgas. Atikušo daļu nolietejumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes,li paiesi atspoguļotu tolietderīgās
ietošanas liku
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu biances vērība varētu būt neatgūstama, atiecīgo pamatlīdzekļu
vērtība tek pārskatt, lā notiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksislē vēības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva biences
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, akīvs vai naudu ģenerējšā vienība tik noraksīa īdz tā atgūstamajai summai
Pamalīdzeka atgūstamā summar elākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērības.

Ieņēmumi vi zaudējumi no pamatīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļot ticīgā perioda peļņasvai zaudējumu aprēķinā
Remonta un aļjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugslina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, iek kaptalizētas un
norakstītas 10 lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda
izdevumos.

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērība tiek palielināta par pamatīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām. kas radušās attiecībā ar atiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai
ekspluatācijā. Attiecīgā pamatīdzekļa sākotnējā vērība netiek palielināta par pamatīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu.
procentiem periodos, kad netiek veikti ktīv nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi

Krājumi
Pirktie krājumi uzrādīt iegādes cenās. To uzskaite iek veikta pēc vidējās svērtās izmaksu metodes. Krājumu atlikumi pārbaudīti
gada inventarizācijā

DebitoruparādiDebitoru parādi iek uzskati atblstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tik plēst, kad pinas parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīt, jā to
atgūšanai uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina per debitoru parāda nedrošumu i:
: kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējem atgādīnājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba Sabiedrības
tiesības piedzīt šo parādu;

parādnieka sikteis finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezutāti vai citi apstākļi kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt
pinu parāda summu (zināms, ka pret deborierosināts tiesas process par tā atzīšanu par bankrotējušu) um.

Pircēju un pasūlīāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus.
nedrošiem debitoru parādiem.

Citi debitori
Sabiedrība postenī "Citi dbītor iekļauj debtorus, kurus nevar uzrādīt its posteņos, ar pārmaksātos nodokļus kreditoru parādu
debeta atīkumus.
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Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi
Maksājumi, kas izderīti pims blances datuma, bet attēcas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo periodu
izmaksas”.

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, liek parādīt kā nākamo periodu

Naudas līdzekļi
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības kasē.

Kreditoru parādi
Kreditoru parādu atlkumus bilancē norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros
tn saskaņo (salīdzina) ar attiecīgajiem kreditoriem, veicot savstarpējo atlikumu selīdzināšanu tilances dētumā. Strīda gadījumos
kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem.

Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji iek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas paliesajāi
vērtība pieskatot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot r aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi iek atīi, skaidri zināmās norēķinu summās ar pircējem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalņojumu
sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai
paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķin) iesniegšanas temiņš.

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistībās liek atzīas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējem par pārskata gadā
saņemteļām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ
bilances datumāvēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojurna dokuments (rēķins)

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrāto neizmantoto atvļinājumu izmaksu summa tiek noteita, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada
pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atļinējuma dienu skaitu

No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz preces vai
pakalpojuma saņemšanas.

10
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Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tik atzīt atlsoši pāriecīti par iespēju Sabiedrībai gūt ekononisto labumu un tk ielā apmērā, kādā to iespējamsTamot notek, atkatot pieienlās vērības nodokli un ar pārdošanust alaides. Azīsot ieņēmumus,ik ņemti ērā arīšādi nosacījumi:
Proču pārdošana
leņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīi ad ja r ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgs riskus un atlīdzības:3] biedtīb nepaur turpmākās ar īašuma tiesībām saistītas predīšanas tesības un reālu kontroli pār pārdotajām prezēm3) ticams, ka Sabiedtība saņems ar darījumu saistītos satmniecikos labumus;
4) Varticami novērtētizmaksas, kas radušās vai radīsies saistībāar darījumu.
Satiedība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekononisko būtību, nevis tikai urdisko formu
Pakalpojumu sniegšana
leņēmumi no pakalpojumiem iek atzīi periodā, kad pakaļpojumi sniegti
ieņēmumi no pakalpojumiem un tiecās izmaksas atzīstamas ņemot vērā to, kādā izde patāpē bilances datumā r atiecīgisdarījums

J gr pākālpojumu saiītā darījuma iznākums nevar it pamatot ovērs, eņēmumi iek atziki tk lā apmērā, kādātgūstamas atzītās izmaksas.
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi kas nav iekļauti eto apģrozjumā, i radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saisttas ar to vaitiešā veidā notāsirielošas. Pārējie ieņēmumi tek atzīt šādi
- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām — saņemšanas brīdī
augumi 10 pamatīdzekļu pārdošanas - neo vēīā, peļņa vi zaudējumi no igtermia ieguldījumu pārdošanas tiek aprēķinātitā starpība stamp pamatīdzelļa biandes vērību un pārdošanas rezutātā gūtgem ieņēmumiem, un ieļat tā peroda plgas vaizaudējumu aprēķinā, kurā le radušies;

"gemumino valūtās kura svāsībām — neto vētībā, peļņa vai zaudējumi o valūtas kursa svrsībām,tiek arēķnāi kā starķībasiem ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārsībām, un iekļaut ā perioda peļņas vaizaudējumu aprēķinā, urā ie radušies
7 precentu ienākumi n0 Latijas Repubīkā reģistrētām kredtiestādēm par norēķinu kontu atikumiem - saņemšanas brīdī
= ieņēmumi no dividendēm - brīdī, kad rodas likumīgas iesības uzto saņemšanu:
- pērēie ieņēmumi - 0 rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodekl veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodokis. Uzņēmumu ienākuma nodoklisTr Pārskata gadu tiekzs plņasvi zaudējumu aprēķinā. Par pārskata peiou aprēķinātis nodkis ir aprēķināts, ievērojotlikuma "Par uzņēmumu ienākuma nodoki” prasības, nosakot ar nodokli pekamo ienākumu un piemērojot ikumā noteikto 15%

Notikumipēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek aspoguoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības fnanslālostāvokli bilances sagatavošanas datumā (toriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koiģējoši. ti tiekatspoguļoti inanšu pārskata pielkumā kai tad ja iei būtiski
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Vadības ziņojums
Sabiedrība arierobežotu atbildību *$

maija.
Uzņēmumadarbības veidi
* ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība;
« profilaktiskais darbs;
* nekustamā īpašuma noma

dus medicīnas centrs” pastāv no 2002. gada 23.

Uzņēmuma darbības īss apraksts

Sabiedrības pamatkapitālu veido 878613 EUR. Pamatkapitāls sadalīts 878 613kapitāla daļās, vienas kapitāldaļas nominālā vērtība ir 1,00 (viens) - EUR. Saldus novadadomei 75%, Brocēnu novada domei 25% kapitāla daļu.
Uzņēmumā strādāja vidēji 102 darbinieki. Vidējā mēneša darba alga ārstiem 875EUR: vidējam medicīniskam personālam 593 EUR; saimnicciskam personālam 429 EUR.Savstarpēji noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts piešķirtotinansējumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ļauj SIA "Saldus medicīnas centrs"darbu plānot tā, lai kvotas valsts apmaksātiem pakalpojumiem tiktu vienmērīei x

visiem gada mēnešiem, tādēļ p: tiemSaldū nedraud risks līdz jaunajam gadam palikt bezValsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Valsts apmaksāto ambulatoropakalpojumu finansējums no Nacion
medicīnas centrs” bi

ā veselības dienesta, kas bija pieejams "Saldus390 tūkstoši ciro — pērn 535 tūkstoši eiro. Stacionāro vesclības aprūpesai paredzētais finansējums palicis nemainīgs 153 510 ciropar valsts
as pakalpojumu sniegšanu stacionāra darbībai, salīdzinājumā ar iepriekšējogadu. Lai paplašinātu pieejamo medicīniskopakalpojumu klāstu Saldus un Brocēnu novadaiedzīvotājiem, uzņēmuma vadība meklē risinājumus un iespējas finansējuma palielināšanai.2016. gadā stacionāra veiktais darbsbija 170 389.19 EUR apmērā un ambulatoriveiktā darba apjoms 895 599.36 EUR (ieskaitot pacientu iemaksas par atbrīvotajāmkategorijām, ambulatoro pakalpojumu fiksētos muksājumus, maksājumus par veselības aprūpimājās).

2016. gadā izpildītas 6521 gultu dienas, ārstēti 1108 pacienti. Vidējais ārstēšanāsilgums 6.29 dienas, gultu noslogojums 7.46%. Operāciju skaits - 2028.
Ambulatoro un stacionāra pakalpojumu nodaļas un kabineti ir sertificēti un licencētiatbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un valsts (NVD) slēdz līgumus ar uzņēmumu parvalsts apmaksātu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, taču sniegto pakalpojumu apjomuļotiierobežo pakalpojumu kvotas.

Vienus no būtiskākajām „Saldus medicīnas centrs” līdzekļu investīcijām 2016. gadābija izmaksas remontdarbu veikšanai - kopējās izmaksas 121 487.59 EUR.
SIA "Saldus medicīnas centrs” teritorijā tika nomainīts apgaismojums - 17 484.08EUR, Tas bija sen plānots darbs, kam tika meklētas iespējas piesaistīt fondu linansējumu, betdiemžēl neizdevās. Tāpēc tika nolemis veikt apgaismojuma rekonstrukciju par saviemlīdzekļiem, jo Latvijā bija aizkavējusies ES struktūrfondu apguve, un pakalpojumu sniedzējiuzņēmumi bija ieinteresēti veikt arī nelielus pasūtījumus, turklāt par mazāku samaksu, neļtad. kad pēc tiemir liels pieprasījums apjomīgos objektos. Līdz ar to esambūtiski ietaupījušifinanšu resursus, izvēloties rekonstrukcijai piemērotu laiku. Tika veikta vienkāršota telpuatjaunošanā pirmajā stāvā 68 051.00 EUR - neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestaiznomātajās telpās. Kāpņu telpu remonts — 18 148.98 EUR. Slimnīcas trešā stāva kabinetu unatpūtastelpas remonts - 12 245.12 KUR. Slimnīcas steidzamās medicīniskās palīdzības telpu
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Ģipsētavas un garderobes) remonts — 3 146.38 EUR. Lietus kanalizācijas stāvvadu nomaiņa —2412.03 EUR.
SIA "Saldus medicīnas centrs” bijapirmā veselības aprūpes iestāde, kas pērn pārgājava eveselības sistēmu. E-veselības projekta ieviešana izmaksāja 40 372.60 EUR. Lai projektuvarētu ieviest unīstenotbija nepieciešams visus speciālistu kabinetus aprīkot ar datorteinikuš1430.00 EUR, kā arī iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar sadarbības partneri pariekšējā tīkla programmatūras izveidi un pielāgošanu e-veselības projektam 32 742.60 EUR.uz pieciem gadiem
Joprojām, svarīgs uzdevums bija palielināt speciālistu pieejamību „Saldus medicīnascenā”. Lai nodrošinātu medicīnisko pakalpojumu pieejamību, tiek piesaisūti jauni speciālistino citām slimnīcām, kā arī vietējo speciālistu — saldenieku ienākšana „Saldus medicīnascentrs” kolektīvā. SIA *Saldus medicīnas centrs” pastāvīgu darbu uzsāka iroktologs — kurš irarī vispārējais ķirurgs un veic arī muzinvazīvas operācijas - tādējādi Saldus novadapacientiem ar proktoloģiskām slimībām būs pieejams plašs ārstēšanas spektrs, ko var veiktviens speciālists.

SIA "Saldus medicīnas centrs” ar Saldus novada pašvaldības atbalstu turpina cīnītiespār to, lai medicīnas centrs varētuieviest pacientu paliativo aprūpi.
SIA” Saldus medicīnas centrs” veiksmīgi sadarbojas ar Saldus novada un Brocēnunovada pašvaldībām. Kopā tiek risināti dažādi saimnieciskās darbības jautājumiSIA „Saldus medicīnas centrs” vadība turpinās piesaistīt jaunus speciālistus,kāarīturpinās rast risinājumus un iespējas pilnveidot medicīnisko pakalpojumu sniegšanas klāstuSaldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem.
SIA *Saldus medicīnas centrs”

+ redrošināt efektīvu SIA "Saldus medicīnas centrs” rīcībā esošā finansējumapārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētudarbības ilgtspējībuun visiemSaldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem vienlīdzīgu piceju kvalitatīviemveselībasaprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem;
* „atbilstoši dokumentā „Pamatnostādnes „l-veselība Latvijā” iekļautajiem E-veselības politikas rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, intensīvi strādātpie E-veselības ieviešanas. E-veselības ieviešanas mērķis ir uzlabot veselības aprūpeskvalitāti un efektivitāti, pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvu un drošu pacientu datuapstrādi, veselības aprūpes resursu efektīvāku izmantošanu, samazināt ūrstniecībasiestāžu administratīvo slogu, kā arī veicināt pacientu iesaisti savas veselības aprūpē.2017. - 2018. gados plānota uzņēmuma apgrozījuma palielināšanās, ko ietekmēs sniegtomedicīnisko pakalpojumu klāsta pieaugums un klientu skaita palielināšanās, ja SIA "Saldusmedicīnas centrs” netiks samazināts kvotēto pakalpojumu apjoms un izmaksas. Vienlaicīgiplānots arī uzlabot uzņēmuma rentabilitāti

Lai uzlabotu uzņēmuma linansiālos rādītājus nākotnē, nepieciešams īstenot vairākustaupības pasākumus, kas palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti. Galvenokārt taupībaspasākumi akcentējami uz lietderīgu pieejamo resursu izmantošanu un administratīvo izmaksusamazināšanu.
Ar mērķi uzlabot SMC piedāvāto pakalpojumu pieejamību, jāīsteno attīstības plāns.kas nodrošina pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte: telpu uninftastruktūras kvalitāte, pieejamo tehnoloģiju kvalitāte, ārstniecības personāla kvalifikācija,pacienta drošība un pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma) un pakalpojumu finansiāloPicejamību (uzņēmuma ekonomiskās eiektivitātes paaugstināšŠana, racionāla resursuizmantošana). Ir jāveic būtiskas investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā unmedicīnisko tehnoloģiju attīstībā, kas ļautu palielināt apkalpoto pacientu skaitu, palielinātsniegto ambulatoro konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu. dienas stacionāra pakalpojumuun rehabilitācijas pakalpojumu apjomus, kā arī palielināt kopējo apgrozījumu.

SIA „Saldus medicīnas centrs” pārskata gadu ir noslēdzis ar zaudējumiem 617 EUR.

18



Likviditātes rādītājs

Kopējais likviditātes rādītājs = 1.67

. Kopējais likviditātes rādītājs ir apgrozāmo aklīvu attiecība pret īstermiņa saistībām.Šis rādītājs raksturo uzņēmuma spēju segt Īstermiņa saistības. Šeit vēlamais rādītājs ir no 1 -2. Zemāko robežu nosaka tas, ka uzņēmumā apgrozāmo līdzekļu daudzumamjābūt vismav tiklielam, lai segtu īstermiņa saistības. Secinājums tāds, ka SIA „Saldus medicīnas centrs” uz.2016. gada beigām kopējais likviditātes rādītājs ir normas robežās

Saistību vai maksātspējas rādītāji
Maksātspējas rādītāji raksturo uzņēmuma ilgtermiņa maksātspēju un finansiālo

Ļ

eiFinansu rādītāji
|

31122016.
|

31122015. Izmaiņas Optmālis|: rādītājs|Visu saistību rādītājs 0.71 0.73 -0.02 05[Finansiālā līdzsvaru koeliciems | 247 275 028 1 |
Visu saistību rādītājs raksturo saistību līmeni bilancē. Augsts šī rādītāja līmenis norāda19. ka par aizņēmumiem ir jāmaksā liela procentu summa un uzņēmums var zaudēt iespēju vēlaņemt aizņēmumu. SIA „Saldus medicīnas centrs” šis rādītājs ir lielāks par optimālo unsalīdzinot ar iepriekšējo gadu nedaudz samazinājies.
Finansi līdzsvara koclīcients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Augsts šīkoeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības - uzņēmums daudz izmantoaizņemtos līdzekļus. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri, šī koeficienta kritiskā robeža varievērojami pārsniegt 1, bi tiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Salīdzinot ariepriekšējo gadu,šis rādītājs i

Sabiedrības galvenais finanšu līdzekļu avots ir NVD (Nacionālais veselības dienests),kā arī no pacientiem saņemtie naudas līdzekļi. Sabiedrības līdzekļuavotī ir:
+ Valsts budžeta līdzekļi;

Pacientu iemaksas;
Telpu iznomāšanas ieņēmumi:
Maksaspakalpojumi;
Apdrošināšanas atlīdzības;
Konferenču rīkošana.

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde apstiprināja gadapārskatu, navbijuši nekādi nozīmīgi apstākļi, kas ietekmētu gada pārskata rezultātus unuzņēmuma finansiālo stāvokli.
SIA „Saldus medicīnas centrs” turpmākā darbība nākamajā pārskata periodā būsatkarīga no valdības politikas un ekonomiskās situācijas gan medicīnas jomā, can visā valstīkopumā.

J. Sergejenko
Ī.Harmsens ļŅ
Valdes priekšsēdēt Valdes loceklis

2017. gada 7. martā
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