
Kapitālsabiedrības darbības rezultāti 2017.gadā 
 

Finanšu mērķi 

Rādītāji 
2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

plāns 

2017.gada 

izpilde 

Novirze 

no plānotā 
Skaidrojums 

Bezdeficīta budžets 5022 > 0 10031 Izpildīts   

Pozitīva pamatdarbības naudas 

plūsma 
292943 >0 322160 Izpildīts 

 

Pozitīvs neto rentabilitātes 

rādītājs 
0.3 > 0 0.6 Izpildīts  

 

Kopējās likviditātes 

koeficients 
4.3 

Ne mazāk kā 

1 
4.2 Izpildīts  

 

Finanšu rādītāji 

Rādītāji 
2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

plāns 

2017.gada 

izpilde 

Novirze 

no plānotā 
Skaidrojums 

Peļņa, EUR 

5022 6100 10031 164.4 

Peļņas 

pieaugums 

radies 

samazinoties 

izmaksām un 

palielinoties 

finansējumam 

Peļņa pirms procentu 

maksājumiem un nodokļiem 

(EBIT), EUR 

5022 6100 10031 164.4 

Peļņas 

pieaugums 

radies 

samazinoties 

izmaksām un 

palielinoties 

finansējumam 

Peļņa pirms procentu 

maksājumiem, nodokļiem, 

nolietojuma un amortizācijas 

atskaitījumiem (EBITDA), 

EUR 

27206 31100 32524 104.6 

Peļņas 

pieaugums 

radies 

samazinoties 

izmaksām un 

palielinoties 

finansējumam 

Bilances kopsumma, EUR 597330 605449 613115 101.3  

Pašu kapitāls, EUR 509149 515249 519180 100.8  

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 

1.0 1.2 1.9 158.3 

Parāda 

kapitāla 

izmantošanas 

efektivitātes 

atdevi 

Aktīvu atdeve (ROA), % 

0.8 1.0 1.6 160.0 

Aktīvi tika 

efektīvāk 

izmantoti 

apgrozījuma 

veidošanā 

Kopējais likviditātes rādītājs 4.3 4.1 4.2 102.4  



Saistības pret pašu kapitālu, % 17.3 17.5 18.1 103.4  

Plānotās pamatdarbības 

naudas plūsmas izpilde, EUR 
292943 307 000 322160 104.9 

 

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un 

nemateriālo ieguldījumu plāna 

izpilde, % 

75106 25200 24023 95.3 

 

Sadalītās dividendes, EUR 
 

 

Vidējā bruto atlīdzība 

(neieskaitot darba devēja 

veiktās valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas) uz vienu 

nodarbināto gadā, EUR 

9690 

 

Neto apgrozījums uz vienu 

nodarbināto, EUR 
19267 

 

Valsts budžeta tieši vai netieši 

saņemtais un izlietotais 

finansējums (dotācijas, maksa 

par pakalpojumiem un citi 

finanšu līdzekļi) sadalījumā pa 

finansējuma piešķīruma 

mērķiem, EUR, t.sk.: 

1496174 

t.sk. 

primārā amb.vesel.apr.pak.                         114404 

                                                     

sekund.amb.ves.pakalp.                              1127245 

zobārstniec.pakalp.bērniem (0-18.g.v.)         50526              

soc.rehabil.pak.bērniem ar dzirdes traucēj.   54630 

komp.par no pacientu iemak.atbr.kateg.      118701 

dotācija darba samaksas pieauguma  

nodrošināšanai                                      30668 

 

Nefinanšu mērķi 

Rādītāji 
2016.gada 

izpilde 

2017.gada 

plāns 

2017.gada 

izpilde 

Novirze 

no plānotā 
Skaidrojums 

Kopējais stacionāro gultu 

skaits     
 

Fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas (FRM) ārstu 

īpatsvars no visiem 

strādājošiem, % 

13.3% 12.5% 12.5% -  

Funkcionālo speciālistu 

īpatsvars no visiem 

strādājošajiem, % 

38.5% 38.5% 38.5% -  

Stacionāro akūtās palīdzības 

gultu skaits 
     

Praktizējošo ārstu (bez 

zobārstiem un rezidentiem) un 

praktizējošo māsu (ar vidējo 
    

 



medicīnisko izglītību) skaita 

attiecība 

Iestādē strādājošo ārstniecības 

personu vecuma grupā 25-40 

gadiem īpatsvars no kopējā 

iestādē strādājošo ārstniecības 

personu skaita, % 

12.6% 12.9% 12.9% 
 

 

Vidējais gaidīšanas laiks  uz 

iekļaušanu stacionārās 

rehabilitācijas programmā, 

dienas 

47 35 34 3%  

Vidējais gaidīšanas laiks  uz 

ambulatorā speciālista 

konsultāciju, dienas 

     

Vidējais ārstēšanās ilgums 

stacionārā, dienas     
 

Gultu noslodze, % 
    

 

Diagnostiskās medicīnas 

aparatūras (CT, MR) noslodze, 

% 

     

Ārstēšanās ilgums stacionārā 

ar diagnozi „akūts miokarda 

infarkts”, dienas 

     

Pacientu ar šizofrēniju, 

šizotipiskiem traucējumiem 

vai murgiem, kuriem bija 

nepieciešama  neatliekama 

atkārtota stacionēšana 30 

dienu laikā tajā pašā 

stacionārajā ārstniecības 

iestādē, skaits 

    
 

Ambulatorai ārstēšanai 

novirzīto pacientu īpatsvars no 

visiem observācijā 

uzņemtajiem pacientiem, % 

     

Uz mājām izrakstītie pacientu, 

kuri atkārtoti hospitalizēti tajā 

pašā vai nākamajā dienā 

(neieskaitot pacientus, kuriem 

nākamā hospitalizācija ir 

aprūpe vai rehabilitācija), 

skaits 

     

Pacientu īpatsvars, %, kuri 

sniegtos veselības aprūpes 

pakalpojumus novērtē ar 

„labi” (aptaujas dati) 

     

Veselības inspekcijā saņemto 

sūdzību skaits par slimnīcas 

sniegtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem 

- - - -  

 


