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BILANCE

ARI, Piezīme
S1422017. 31122016.

EUR EUR,

Ligtermiņa ieguldījumi
1. Pamatlīdzekļi

1. Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 467320 538007
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 5913 614%
3. Pārējis pametīdzeki un inventārs. 54531 72893

33884. Pamētīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības obj 0

1. Apgrozāmie līdzekļi
1. Krāj

4. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 2 105025
3. Avansa maksājumi par krājumiem 0

l. Debitori
4. Pircēju un pasūtītāju parādi 3 9303 Ba84
2. Citi debitori 4. 8903 12258
3. Nākamoperiodu izmaksas. 5. 179777 207246

121961

TV. Nauda ——_ _

6 178048 138142
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BILANCE

SLI. Sntza0mS,
PASĪVS. Piezīme EUR EUR

ī Pašu kopts
1. kiju vidaļu kapiās (pametkaptl) 7 878613 ar861
2. iepriekšējo gadu nesadalītā peļņavai nesegie zaudējumi „27431

43246

1. Ilgtermiņa kreditori

+. Aizņēmumi no kredītiestādēm 8. 67275 87229
2. Nākamo periodu ieņēmumi 9 371042 454931

Aizņēmumi no kredītiestādēm 10. 19954 19954
No pircējiem saņemtie avansi 105579 s0017
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējem. 11. 13843 12249

s apdrošināšanas cligātās iemaksas 12 42348 3269
Pārējie kreditori 18. 49958 41686
Nākamo periodu ieņēmumi 14. 84192 98425

1

2

3

4. Nodokļu valsts:

5.

6.

7. Uzkrātās saistības 15. 35763 33333_—mrMu?
Valdes priekšsēdētājs I. Hārmsens. Valdes loceķlf$ A. Herings Valdes46ceklis J. Sergejenko

* /
Galvenais grāmetvedis—27 Laura Meta
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(pēc izdevumu funkcijas).

Piezīme 2017.gads 2018.gads,
EUR EUR

1. Neto apgrozījums +. 137812 1325001
2. Pērdotēs produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto

pakalpojumu iegādes izmaksas 17. 421738

4. Administrācijas izmēksaS
— tā "98465 103098

5. Pār saimnieciskās darbības ieņēmumi 18 207089 203658
20. 2775 4439

Valdes priekšsēdētājs I. Harmsēns Valdes.7 Valdes Iecekls J. Sergejenko

Galvenais grāmatvedis—//Lf/(2 Laura Meta
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

40003187473, Rīga, 23.05.2002.

Slimnīcas iela 3, Sakdus, Saldus nov.

ingemars Harmsens valdes priekšsēdētājs.

adi Kerings. valdes loceklis

„Jānis Sergejenko valdes loceklis

SIA "Aktīvs KV”, reģunr.58503005311,
grāmatvede Laura Metla

86.10 sirnīcu darbība

01.01.2017. 31122017.

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

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņāarLatijas Repubikas likumu "Par grāmatvedību”, Gada pārstatu un konsolidēto

gada pārskatu ikumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota
Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšēo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un

novērtēšanas metodes nav mainītas
Peļņas vai zaudējumu aprēķinsir klasifcēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normetīvaos aktos - 2016.gada 1.janvārī

zaudēja spēku Gada pārskata likumsun stājās spēkā Gada pārskatu un konsolīdēto gada pērskatu līkums—ir mainīs peļņas vai
zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu *pēc apgrozījuma izmaksu metodes"ar klasificēts pēc.
izdevumu funkcijas". Posteņu saturs un būlība no nosaukuma nomaiņas nemainās.

Pielietotie. redības princi

"Gatta pārskata posteņi novērtēti tbstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b)izmantotastās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
<) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību

« pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa:
+ gemtas vērā visas paredzamās riska summes un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, at ipriekšējos gados,arī ta, jā lie

kļuvuši zināmi laikā posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
« aprēķinātas un ņemtas vērā visasvērību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no t, vi pārskata gads tiek

noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem:
«) em vērā ar pārsketa gadu saistīe ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai

izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā
e)aktīva unpasīva posteņu sastāvdēļas novērētas atsevēšķi;
1)pārskata gada sākuma bilance sakrtar iepriekšējā gada slēgumabilanci
0) norādīti visi posteņu, uri būtiski ietekmē gada pārskata ietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi

tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;

t) saimnieciskie darījumigada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2017. līdz 31.122017.

Aplēšu Izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos pārskatos.
atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atikumus, kā at iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi

var ietekmēt pieņēmumus, pamatojties uz kuriem veiktas atiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota
finanšu pērsketā to notelkšanas brīdī.
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Posteņu pērklasifikācija

Pārskata periodā, lai uzlabotu sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kvalitāti, ti skatā, ievērojot Gada pārskatu
un konsolitēto gada pārskatu lituma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu prasības ir veiktas izmaiņas posteņu Klaslīkēcijā

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Gadījumā, ja salīdzināmās summas praktiski naviespējams pārklasfcēt, tad posteņu
pārklasiikācija netiek veikta

Iespējamās saistības un akts

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības ir atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tat, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti.
kļūst pietiekami pamētota. Iespējamie aktīvi šajā fnanšu pārskatā netiek atz, bet iek atspoguļot tikai tad, kad iespējamība, ka ar
darījumu aistīie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai ir pietiekami pamatota.

Naudasvienībaunārvalstu

valūtaspārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārsketā lietotā valūta i Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi darījumi ārvalstu
valūtāsir pārvērtēti euro pēc atiecīgās ārvalstu vlūtas oficiālā Eropas Centrālās bankas kursa pret euro, kas spēkā saimnieciskā

darījuma dienas sākumā. Monetāie aktīvi un saistības,kas iztekārvalstu valūtā, iek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu, kai spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri
atšķiras no sākotnēji darjumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

ligtermiņa un īstermiņa posteņi
lgterniņa posteņos uzrādītas summēs, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc

atecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņememas, maksžjamas vai norakstāmas gata laikā, uzrādītas Īstermiņa

Nemater uldījumi un pamatlīdzekļi

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatīdzekļ sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā
Par pamatīdzekļiem tik atzīi iegādātie aktīvi ja to vērtība pārsniedz 285 euro. legādētie aktīvi zem 285 euro tiek uzskaiti kā

mazvērtīgis inventārs

Pamatīdzelļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neztskaitāmie iegādes nodoti, citas uz iegādi tieši atiecināmās
izmaksas, lai nogādātu aktīvutāatrašanās vietā n sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši ā paredzēteja etošanai
Tikai par atīdzību iegūtas tiesības iek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas esības”.
Nematerālie ieguldījumi un pamalīdzeti ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskatot uzkrāto noletojumu. Nolietojumu pamatīdzekļiem un

nemateriālie iegukījumiem aprēķina pēc lineārās metodesattecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās
izmantošenas laika periodā, lai norakstu nemateriālo ieguldījumu un pamatīdzekļa vērtību ldz tā aplēstajā atikušejai vērīai
lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

Pamatīdzekļi

Ēkas un inženierbūves 5 4
Medicīnas iekārtas aDatori un datu uzkrāšanas iekārtas 5 4
Automašīnas. a %

Pārējie pamatīdzekļi un inventārs. a
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Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc 8 mēneša, kad nemāterāl ieguldījumu vai pamatīdzeki
iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēģinam. Katrai pamatlīdzekļa dzi, kuras izmaksas
ir būtiskas atlecībā pret šī pametīdzekļa kopējām izmaksām, noletojumu aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas
pamatīdzelļa dzļas, tas atsevišķi noleto arī atikušās šī paša pamatlīdzekļa deļas. Atikumu veido tās pamalīdzekļa daļas, kas

atsevišķi nav svarīgas. Atikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšenes metodes,lipatiesi atspoguļotu to lietderīgās
lietošanas laiku
Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērība varētu būt neatgūstama, atiecīgo pamatlīdzekļu
vērība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances

vērība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamejai summa.
Pamatīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā noneto pārdošanas vērtības un lietošanas vērības.

Ieņēmumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas iek atspoguļot tiecīgā perioda peļgas vai zaudējumu aprēķinā.

Remonta un ajaunošanas darbu izmaksas, kas pasugstina pamatīdzeku izmantošanas laiku vai vērtību, iek kapitaizētas un

norakstītas t0 lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atļaunošanas darbu izmēksas tiek atzītas pārskata periodā
izdevumos,

Nepabeigtās cetniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamalīdzelļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem un citām tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar aiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai

ekspluatācijā. Attiecīgā pamatīdzekļa sākotnējā vēra neliek paleināta par pamalīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu
procentiem periodos, kad netik veikiakīv nepabektās eltrecības objekta attīstības darbi.

Krājumi

Pritie krājumi uzrādīt iegādes cenās. To uzstaie iek vekta pēc vidējās svērtās izmaksu metodes. Krājumu atlikumi pārbaudīt

gada inventarizāciā.

Debitoruparādi.Debitoru parādi tiek uzskaiti ablstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atikumus.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēst, kad pines parāda summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi ik norakstīt, jā 10

atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu.
Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu. i:
kavēta parāda apmaksa. pēc vairākkārtējiem atgādinējumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors apšauba Sabiedrības

tiesības piedzīt šo parādu;
- parādnieka siktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka nespēju apmaksāt
pilnu parāda summu (zināms, kapret debitoru ierosināt tiešas processpar tā atzīšanu par bankrotējušu) u.tm..

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

Citi ebitori
Sabiedrība postenī "Citi debītoī" iekļauj debitors, kurusnevar uzrādīt citos posteņos,arī pārmaksātos nodokļus, kreditoru parādu
ebeta atlikumus
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lākamo periodu izdevumi

un
ieņēmumi

Maksājumi, kas izdarīti pims bilances datumā, bet atliecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī"Nākamo periodu
izmaksas”.

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma,bet atiecās uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tek parādīti kā nākamo periodu
ieņēmumi.

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

Kreditoru parādi
Kreditoru parādu atlikumus bilancē norāda atbistoš ataisnojuma dokumentiem un ierakstiem sabiedrības grāmatvedības reģistros
un saskaņo (salīdzine) ar atiecīgajem kreditoriem, veicot savstarpējo atikumu salīdzināšanu blānces datumā. Strīda gadījumos.
kreditoru parādu atikumus bilancē norāda atblstoši sabiedrības grāmatvedības datiem.

Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji iek atspoguļoti to sākotnējā vērībā, ko nosaka, aizdevuma vai azņēmuma summas paliesēji
vērtībai pieskalotar aizdevuma izsniegšanu saistās vi atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas,

Uzkrātie
ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi tek atzīt, skaidti zināmās norēķinu summas ar pircējem un pasūtītājiem pa preču piegādi vai pakalpojumu
sniegšanu pārskata gadā, atiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai

paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas temmiņš.

Uzkrātās saistības.
Uzkrētās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ
bilances datumā vēl nav saņemts maksēšanai paredzēts atiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Uzkrāto neizmantolo atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada

pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizrtantoto atvaļnājuma dienuskall.

No pircējiem saņemtie avansi
No pircēja saņemtais avanss ir maksējums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam līdz prēces vai

pakalpojuma saņemšanas.
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tiek atzīti atbilstoši pārliecībaipar iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams

pamatot noteik, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās ataides. Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī
šādi nosacījumi:

Preču pārdošana
Ieņēmumi nopreču pārdošanas tiek atī ad, ja i ievēroti visi šādi nosacījumi:

1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atīdzības;
2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma iesībām saistītas pārvakīšanas tiesībasun reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
3) Irticams, ka Sabiedtība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
4) Varticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu
Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomiskobūtību,nevis tikai juridisko formu.
Pakalpojumu sniegšanā.
ieņēmumi no pakalpojumiem iek atī periodā, kad pakalpojumi sniegi
ieņēmumi no pakalpojumiem un atiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemotvērā to, kādā izpildes pakāpē bilanoes datumāi attiecīgais
darījums.
Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatot novērtēts, ieņēmumi tek atz tikai tik lielā apmērā, kādā

atgūstamas atzītās izmaksās.
Pārējie ieņēmumi.
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai saistītas ar to vai

tiešā veidā no tās izietošas. Pārējie ieņēmumi tik atzīti šādi
- ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - nelo vērībā, pļņa vai zaudējumi no itemīņa ieguldījumu pārdošanastiek aprēķināti
kā sterpība starp pamatīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā ģūtajem ieņēmumiem, un iekļaut tā perioda peļņas vai

zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;
- ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām - neto vērtībē, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, iek aprēķināti kā starpība

star ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai

zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies
- procentu ienēkumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atikumierh- saņemšanas brīdī;
- ieņēmumi no dividendēm brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tosaņemšanu;
- pārējie ieņēmumi -to rašanās brīdī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido parpārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

par pārskata gatlu tiek atzīls peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pērskata periodu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot
līkuma "Par uzņēmumu ienākuma nedoki” prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot ikumā noteikto 15%

Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu infommācju par sabiedrības fīnansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Jā notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek

atspoguļoti finanšu pārskata pielkumā tikai tad, ja ti īr būtiski.

11



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Pamatīdzekļu

Pāiatekima rajuau Prus as era

ajira
Tādas ara 1GAZS īE8s SR ms 58 IANA
Vaespalelājmikskaltuzkojumis 0 28825—dēk san 4an05
Alaināšaraa kiieapārkatagtā 0 12280 2 0 asPanzu blncsposni 0 0 ak asas
iegāde ērībā uz 31422017. tāzvšss om osm 0 zazst
Uzkrils noitjums uz (22016. S046 dē zrāsos tasiPārskaa gadā pķntsvts es 2Tūrspā 7068 ze ao 0 tas22
Uzēras samazinājumu kokukems zmaņas saba tjāta Vatsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz

9 I ja 0 mo
ctu postā
Uzkrātisnoletjumsuz31422017. 1062593 š41905 —2osts 0 tosunces via uz 3122018. sum 6uu 1m8 nu uzBlonces vērība uz 122017. ēna 198 685 0 ss
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

2. izejvielas, pamatmaterili un palīgmateriāli 31122017. 31122018.

EUR EUR,
Mazvērtīgais inventārs 100561 A138
Medikamenti s4ēs 3218
Saimniecības materi 814 572
Degviela 61 8
Kopā 105025) 92998)

3. Pircēju un pasūtītāju parādi 3.122017. 81122016.
EUR EUR

Pircēju un pasūtītiu uzskates vērība

BBS
BBTUzkrājumi šaubīgiem debitoriem 0 īm

Neto pircēju un pasūtītāju parādi «305 G684

4. Citidebitori 31122017. a1122016.
EUR EUR,

Uzsktīais PVN 6626 718
"reto K Latvia degvielas karte 1452 1907.
Kredioru pārmākss 783. 2538.
SIA LMT vzkrētais garanijas depozīts 42 0
Kopā 8908. 12258,

5. Nēkamo periodu izmaksas 31122017. g1122016.
EUR EUR

Apdrošināšanas maksājumi 1025 S0
Periodikas abonēšana uc. nākamo periodu izmaksas. at6 418
Remorii 177935) 206828.
Kopā t79177. 207246

6. Nauda 81122017. B11ZZ018.

EUR, EUR,

Neues fīdzekļ norēķinu kontos 171892 135121
Nauda kasē 6657. 3021
Kopā 178648, 136142

7. Daļu kapitāls

Sabiedrības 2017 gada 31.deoemtr reģistētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 878419 sastāv no 878613 deļām ar
vienas dzļas nominālvērtību EUR 1.
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa) Atmaksas
datums

izņēmums rentgena iekārtai 2004. gadā 2018. gads,
Aizņēmums rentgena iekārtai 2006. gadā 2026. gads.
Kopā

lgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš.

No2-5 gadiem
Pēc 5 gadiem

Kopā

Nākamo periodu ieņēmumi (lgtermiņa)

ERAF līdzekļi

"NVD dotēcija

CFLA projekts

Kopā

Nākamo pēriedu ieņēmumu norakstīšanas termiņš.
No2-5 gadiem
Pēc 5 gadiem.

Kopā

Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa).

Aizņēmumi

Kopā

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Parādi piegādētājiem

Kopā

31122017. 31122016.
EUR, EUR.

S02 18076
61248 69153
67275 57229

31.12.2017. 31122018.
EUR, EUR.

37838 49689.
29687 37540.

67275 87229

31122017. 31.12.2018.

EUR EUR

229070 281639
141972 159433

0 13859
871042 454931

31122017. 31.12.2016.

EUR EUR

144557 228447
226485, 226484.

371042 454931

31122017. 31122016.

EUR EUR

ea5A, Tea5a.

19054 19954,

31122017. 31122018.
EUR EUR

+848) 12248)

13843 12249



SIA
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31122017. 31122016.

EUR, EUR,
Valsls socilās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23487 Te985)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13473 11230
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 3247. O

Pievienotās vērības nodoklis 2106. ta37.
Uzņēmējdarbības riska valsis nodeva 35 36
Kopā 42348 32698

13. Pārējie kredttori 31122017. 31122018.
EUR EUR.

"Norēķini par erba algu 49386 41400)
Debitoru pārmaksas. 0 41
leturējumi no derba algas 572 245
Kopā 49958 41645)

14. Nākamo periodu ieņēmumi. 31122017. 31122016.

EUR,
ES struktūrlondu finansējuma īstermiņa dēļa 70030.
CFLA projekts 13889
NVD finansējums darba samaksas pieaugumam. 308
Kopā 54192

15. Uzkrātās saistības 31122017. 31122016.

EUR EUR

Uzkrētās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām. 26111 24413
Uzkrātās saistības piegādātājiem 952 8920)
Kopā 35763 33383
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SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APREĶINAM

Neto apgrozījums

Ieņēmumi no pamatdarbības
NYD finansējums.
Kopā

Pārdotās produkcijas ražošanaspašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.

Peīīgmeterāli degviela un automašīnu remonts
"Medikamenti

Darba alga
Valsts sooālās eptrošināšanas otiātās iemaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

"krājumi atvaļinājumiem

VSAOI uzkrājums atvajnējumiem.
Komponsēcija par rezidentu
Pamatīdzekļu noletojums
Parmatīdzekļu aikusī vērība
Apgrozēme līdzekļu vērtības norakstīšana
Atīdzība par uzņēmumu līgumiem

Komunālie izdevumi

Pārējie pekaļpojuni

Tepu remont izdevueni

iekērtu remontu izdevumi
Apdrošināšanas izdevumi

"eticnikie pakalpojumi
Ēolnēšenas izdevumi
"ekustomā īpašumā nodoklis

Ci saimn darbības izdevumi

Kopā

2017.gads
EUR

2707
1141047.
1378124

2017.gads
EUR,

7342

93473
704201

162275

42
784
500
4713
124198

62

3827

40677
101278
47538
T5467
587
2658

48898
13470
281

25658
1437479

2016.gads
EUR

280004.

1064997
1325001

201ē gads
EUR

S478

88538
646702
148193
435
18888
4243

0

152677

2
2005,

29884
102480
Tor17
50304

48
tt21
52608
20875.

281

28628
142173



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

tē. Administrācijas izmaksas 2017.gads 2016.gads
EUR, EUR.

Administrācijas personālaalgas 65807 53423
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12446 11784
Uzkrājumi atvaļiājumiem 488 1082
VSAO!uzkrājumsatvaļnājurniem sī 223
Uzņēmējderbības riska valsts nodeva. 18 13
Degvielā 4000 4050
"Nomas maksa parautomašīnu 6n57 att
"akanu izmaksās. 2682 287
"Kancelejas preces un mētorili 3268 3100
Grāmatvedības pakalpojumi 8264 8264
Komandējuma izdevumi 2116 2542
"Gads pārskatā revīzijas izdevumi 1682 956
Banku pakalpojumi +454 ttēt
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi 12% 6701
izdevumi šaubīgiem debitoriem. 0 77
Reprezentācijas izdevumi 2 145
Kopā 98466 103099,

19. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2017.gads Zt6:gads
EUR. EUR

Nākemo periodu ieņēmumi pārskata gadā. 91708 S1708
Telpu nomarīte s0084 53317
Komunālie pakalpojumi 41605 40843
ieņēmumi no pamatīdzekļu pārdošanas, eto, t.sk. 0 1528.

ieņēmumi no PL pārdošenas 0 1529.
Gti ieņēmumi 13681 16261
Kopā 207088 203658,

20. Procentu maksājumiun tamlīdzīgas izmaksas 2017.gads 2018.gads
EUR, EUR.

"Samaksātās soda naudas unlīgumsodi 121 T2
Procentu maksājumi kedtiestādēs 2654 3

Kopā 2775, 4439

2017.gads 2016 gads
Vidējais darbinieku skaits, tk. 100 102
Valdes locekļi 1 1

Pārējie darbinieki „ 10t

Sabiedrībai nav ārpusbilances saistību



SIA "Saldus medicīnas centrs"
reģ.Nr. 40003187473

2017.gada finanšu pārskats

Notikumi pēc bilances datuma
Laka posmā no pārskata gada pēdējas dienas jīdz ī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kururezultētā Šajā inanšu pārskatā būtu jāveic korekci jas vai jāalāj papildus infomnācia

20184 Ja $. martā.

Valdes priekšsēdētā |.Hamsens Valdes ces A. Hejfgs. Valtsts Sejas
Gavenās gāmaves

——
/JUf(5 ra ela
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SIA *Saldus medicīnas centrs”
reģ.Nr. 40003187473

2017. gada finanšu pārskats

Vadības ziņojums

Sabiedrība ar ierobežotuatbildību "Saldus medicīnas centrs” pastāv no 2002.gada 23.
maija.

Uzņēmuma darbības veidi:
+ ambulatorā un stacionārā medicīniskā palīdzība;
+ profilaktiskais darbs;
* nekustamā īpašuma noma

Uzņēmuma darbības īss apraksts
Sabiedrības pamatkapitālu veido 878 613 EUR. Pamatkapitāls sadalīts 878 613

kapitāla daļās, vienas kapitāldaļas nominālā vērtība ir 1.00 (viens) - EUR. Saldus novada
domei 75%, Brocēnu novada domei 25% kapitāla daļu.

Uzņēmumā strādāja vidēji 100 darbinieki. Vidējā mēneša darba alga ārstiem 949
EURJ vidējam medicīniskam personālam673 EUR; saimnieciskam personālam 443 EUR.

Savstarpēji noslēgtais līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts piešķirtofinansējumu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ļauj SIA "Saldus medicīnas centrs”
darbu plānot tā, lai kvotas valsts apmaksātiem pakalpojumiem tiktu vienmērīgi sadalītas
visiem gadā mēnešiem, tādēļ pacientiem Saldū nedraudrisks līdz jaunajam gadam palikt bezvalsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Valsts apmaksāto ambulatoro
pakalpojumu finansējums no Nacionālā veselības dienesta, kas bija pieejams "Saldus
medicīnas centrs” bija 657 tūkstoši eiro — pērn 590 tūkstoši eiro, palielināts par67 tūkstošiem
eiro salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
paredzētais finansējums bija 142 400 eiro par valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu
sniegšanu stacionāra darbībai, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu līnansējums pēdējā gada
mēnesītika samazināts par 11 110 eiro, kas saistīts ar stacionāro pacientu samazināšanos. Lai
paplašinātu pieejamo medicīnisko pakalpojumu klāstu Saldus un Brocēnu novada
iedzīvotājiem, uzņēmuma vadība meklē risinājumus un iespējas finansējuma palielināšanai.

2017. gadā stacionāra veiktais darbs bija 145 108 EUR apmērā, kas ir par 25281 EUR.
mazāks nekā 2016. gadā un ambulatori veiktā darba apjoms 1003 409 EUR,kas ir par107 809 EUR vairāk nekā 2016. gadā (ieskaitot pacientu iemaksas par atbrīvotajām
kategorijām, ambulatoro pakalpojumu liksētos maksājumus, maksājumus par veselības aprūp
mi

Pamatojoties uzto, ka valsts finansējums stacionārās darbības nodrošināšanai 2017.
gadā tika samazināts, izpildītas 4824 gultu dienas, ārstēti 918 pacienti. Vidējais ārstēšanās
ilgums 5.56 dienas, gultu noslogojums 57.05% - rādītāji ir mazāki salīdzinājumā ar 2016.
gadu. Operāciju skaits - 2068.

Ambulatoro un stacionāra pakalpojumu nodaļas un kabineti ir sertificēti unlicencēti
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībāmun valsts (NVD) slēdz līgumus ar uzņēmumu parvalsts apmaksātu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, taču sniegto pakalpojumu apjomu ļotiierobežo pakalpojumu kvotas.

Finansējuma palielinājums galvenokārt tikā izmantots valsts normatīvajos aktos
paredzētajamalgu palielinājumam, pirmkārt paaugstinot minimālās algas tiem darbiniekiem,
kuri tādas saņem, kā arī atalgojuma pacelšana pārejam personālam, attiecīgi arī darba devēja
nodokļu daļa. Vienas no lielākajām „Saldus medicīnas centrs” līdzekļu investīcijām 2017.
gadā bija izmaksas remontdarbu veikšanai, pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra iegādei -
kopējās izmaksas 77 055 EUR.
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_,_Tika pabeigts vienkāršota telpu atjaunošana slimnīcas pirmajā stāvā — ēkas pārejaskoridora remonts, kur papildus tika ieguldīti vēl 3 985 EUR. Slimnīcas trešā stāva kabinetukosmētiskai remonis — 11 616 EUR, slimnīcas steidzamās medicīniskās palīdzības telpuremonts — 9 856 EUR, 4. stāva palātas remonts — 3 264 EUR, vecās slimnīcas kāpņu telpukosmētiskais remonts — 5 567 EUR, pneimonologa kabineta uzgaidāmās telpas remonts —2100 EUR,
Iegādātā jauna anestēzijas iekārta — 19 360 EUR, audiometrs —

laringoskops — 1 119 EUR, digitālās televīzijas bāzes stacija — 2 510 EUR, mazvērtīgaisinventārs par kopsummu 15 270 EUR (medicīniskie instrumenti 4003 EUR, darba apģērbi1479 EUR, televizori 1552 EUR, medicīniskās kušetes, mēbeles, spilveni segas, krēsli,ugunsdzēšamie aparāti, datori
Joprojām intensīvāku resursu ieguldīšanu medicīnas centra attīstībā kavēkredītsaistības — uz 2018. gada 1. janvāri kopējā atlikusī kredītu summa — 87 229,00 euro.Ņemotvērā SIA *Saldus medicīnas centrs” vispārējo stratēģisko mērķi — "atbilstošidokumentā „Pamatnostādnes „E-veselība Latvijā”” iekļautajiemE-veselības politikas rīcībasvirzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem, strādāt pie F-veselības ieviešanas”,kapitālsabiedrība bija pirmā veselības aprūpes iestāde Latvijā, kas 2017. gadā pārgāja uz e.lības sistēmu. Veiksmīgi izvēloties sadarbības partneri tika izveidota programmatūra tieši"Saldus medicīnas centrs” specifikai un pielāgota e-veselības projektam. Liels ieguvums bijaambulatoro karšu un darba nespējas lapu noformēšana digitālajā vidē: tādējādi tika atslogotsPersonāls un samazināta papīra dokumentu aprite.
Joprojām, svarīgs uzdevums bija palielināt speciālistu pieejamību SIA „Saldusmedicīnas centrs”. Lai nodrošinātu medicīnisko pakalpojumupieejamību, tiek piesaistīti jauni

speciālisti no citām slimnīcām, kā arī vietējo speciālistu — saldenieku ienākšana „Saldusmedicīnas centrs” kolektīvā. SIA "Saldus medicīnas centrs” pastāvīgu darbu uzsāka divi
fizioterapciti, viens dermatologs un nefrologs un jūtams. ka pacienti to pamanījuši unspeciālistu pakalpojumus izmanto aizvien biežāk, līdz ar to Saldus un Brocēnu novada
pācientiem ir mazāks rindā gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātiem veselības aprūpespakalpojumiem.

SIA” Saldus medicīnas centrs” veiksmīpi sadarbojas ar Saldus novada un Brocēnunovada pašvaldībām. Kopā tiek risināti dažādi saimnieciski un organizatoriski jautājumi.Pašvaldības sadarbībā ar traumatologu — ortopēdu Kasparu Ūdri, SIA Saldus medicīnas
un nodibinājumu *Saldus medicīnas centra atbalsta fonds” rīkoja un finansiāli

atbalstīja labdarības akciju *Dzīvo vesels”.
2017. gada martā trīs dienu laikā akcijas dalībnieki bez maksas veica 12

traumatoloģiskas un ķirurģiskas operācijas un konsultēja ap 120 pacientu - Saldus un kaimiņunovados dzīvojošos pensionārus, invalīdus un politiski represētas personas ar plecu, ceļu,
muguru un gūžu locītavu problēmām (traumām,muskuļa cīpslu, saišu plīsumic Šāda veida
akcija Saldū notika pirmo reizi. Tās ietvaros vienkopuspulcējās ārsti un medicīnas personāls
ne tikai no Saldus, bet arī no citām Latvijas medicīnas iestādēm, lai bez atlīdzības strādātu
sabiedrības labā.

SIA *Saldus medicīnas centrs” ar pašvaldību atbalstu turpina Veselības ministrijai
pierādīt, kaarī Saldū vajadzētu atvērt gultas ar pacientu paliatīvās aprūpes finansējumu.

SIA „Saldus medicīnas centrs” vadība turpinās piesaistīt jaunus speciālistus, kā arī
turpinās meklēt risinājumus un iespējas pilnveidot medicīnisko pakalpojumu sniegšanasklāstu Saldusun Brocēnu novada iedzīvotājiem.

SIA *Saldus medicīnas centrs” stratēģiskie mērķiir šādi:
* nodrošināt efektīvu SIA *Saldus medicīnas centrs” rīcībā eso) jumapārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētudarbības ilgtspējībuun visiem

Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiemvienlīdzīgupieejukvalitatīviem veselības
aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem2018. gadā plānota uzņēmuma apgrozījuma palielināšanās, ko ietekmēs atalgojuma, sniegtomedicīnisko pakalpojumu klāsta pieaugums unklientu skaita palielināšanās, ja STA "Saldus

2 408 KUR,
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medicīnas centrs” netiks samazināts kvotēto pakalpojumu apjoms un izmaksas. Vienlaicīgiplānots arī uzlabot uzņēmuma rentabilitāti.
Lai uzlabotu uzņēmuma finansiālos rādītājus nākotnē, nepieciešams īstenot vairākustaupības pasākumus, kas palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti. Galvenokārt taupībaspasākumi akcentējamiuz lietderīgupieejamo resursu izmantošanu un administratīvo izmaksusamazināšanu, kā arī atvaļinājuma laiks aprūpes nodaļā. Analizējot slimnīcas noslogojumu,secināts, ka gadā pēdējā gada nedēļā slimnīcā parasti ir ļoti maz pacientu — turklāt par dažucilvēku ārstēšanu saņemtais valsts finansējumsne tuvu nesedz aprūpes nodaļas uzturēšanušajā periodā (darba samaksa par svētku stundām, virsstundām, nakts darbu,kā arī nodokļi)Ar mērķi uzlabot SMC piedāvāto pakalpojumu pieejamību, jāīsteno attīstības plāns,kas nodrošina pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanos (pakalpojumu kvalitāte: telpu uninfrastruktūras kvalitāte, pieejamo tehnoloģiju kvalitāte, ārstniecības personāla kvalifikācija,

pacienta drošība un pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma) un pakalpojumu finansiālo.
pieejamību (uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana, racionāla resursuizmantošana). lr jāveic būtiskas investīcijas uzņēmuma infrastruktūras attīstībā unmedicīnisko tehnoloģiju attīstībā, kas ļautu palielināt apkalpoto pacientu skaitu, palielinātsniegto ambulātoro konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra pakalpojumu.
umrehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un apjomus, kā arī palielināt kopējo apgrozījumu.2018., 2019. gados medicīnas nozarei pieejams ERAF Linansējums, tajā skaitā "Saldus
medicīnas centram” — 285 tūkstoši eiro noteiktu veidu ārstniecības pakalpojumu uzlabošanai
atbilstoši 1. līmeņa slimnīcas vajadzībām. Medicīnas centram akūti ir nepieciešamas 3
iekārtas — jauns ultrasonogrāfs, lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus topošajām.
māmiņām, jo MK noteikumi paredz, ka grūtnieces līdz 12. nedēļai drīkst izmeklēt arultrasonogrāfu, kas nav vecāks par 7 gadiem. Nepieciešams jauns medicīnisko instrumentu
sterilizators, jo pašreizējais ir absolūti neekonomisks gan elektrības, ganūdens patēriņa viņā,turklāt regulāri jārcmontē. Nepieciešams arī jauns laparaskops ķirurģisko un traumataloģisko
manipulāciju veikšanai operāciju zālē, jo līdzšinējam jau ir [5 gadu un ļoti dārgas ir remontaizmaksas detaļu nomaiņā.

SIA „Saldus medicīnas centrs” pārskata gadu ir noslēdzis ar peļņu 43246 EUR.

Likviditātes rādītājs

Kopējais likviditātes rādītājs = 1.72

Kopējais likviditātes rādītājs ir apgrozāmo aktīvu attiecība pret īstermiņa saistībām.Šis rādītājs raksturo uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības. Šeit vēlamais rādītājs ir no 1 -
2. Zemākorobežu nosaka tas, ka uzņēmumā apgrozāmo līdzekļu daudzumam jābūt vismaz tik
lielam, lai segtu īstermiņa saistības. Secinājums tāds, ka STA „Saldus medicīnas centrs” uz2017. gada beigām kopējais likviditātes rādītājs ir normas robežā:

Saistībuvai maksātspējasrādītāji
Maksātspējas rādītāji raksturo uzņēmuma ilgtermiņa maksātspēju un finansiālo

stabilitāti.

Fi ādītāji 31.122017.|31.12.2016.|Izmaiņas | Ortimālaisinansu rādītāji 31122017. |31.122016. |Izmaiņus|OPimāt
Visu saistību rādītājs 067 O71 04 0)

Finansiālā līdzsvara koeficiems | 200 247 047 Ī

Visu saistību rādīt "aksturo saistību līmeni bilancē. Augsts rādītāja līmenis norāda
to,ka pat aizņēmumiemir jāmaksā liela procentu summa un uzņēmums var zaudēt iespēju vēl
saņemt aizņēmumu. SIA „Saldus medicīnas centrs” šis rādītājs ir lielāks par optimālo un
salīdzinot ar iepriekšējo gadu nedaudz samazinājies.
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Finansiālā. līdzsvara koeficients raksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību. Augsts šīkoeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības — uzņēmums daudz izsmentoaizņemtos līdzekļus. Ja apgrozāmie līdzekļi aprit ātri,

šī
koeficienta kritiskā robeža varievērojami pārsniegt 1, būtiski neiciekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Salīdzinot ariepriekšējo gadu,šis rādīt i

Sabiedrības galvenais finanšu līdzekļu avots ir NVD (Nacionālais veselības dienests),kā arī no pacientiem saņemtie naudas līdzekļi. Sabiedrības līdzekļu avoti r:+ Valsts budžeta līdzekļi;
Pacientu iemaksas;
Telpu iznomāšanas ieņēmumi;
Maksas pakalpojumi;
Apdrošināšanas atlīdzības:
Konferenču rīkošana.

eee

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

I.Harmsens 4

Valdes priekšsēdētājs
Sertējenko

aļdes loceklis
2018. gada 12. martā
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