
22/02/2022

Finanšu atskaite
SIA Uzņēmuma Piemērs 40000000000

Finanšu gads: 2020

Mēnešu skaits: 12

Periods: 01/01/2020 - 31/12/2020

Datu avots: Uzņēmumu reģistrs

Bilance

Indikators 01/01/2020 - 31/
12/2020 / €

01/01/2019 - 31/
12/2019 / €

BILANCES AKTĪVI

Apgrozāmie līdzekļi

Nauda 459,473 249,126

Īstermiņa finanšu ieguldījumi 0 0

Debitori kopā 627,667 784,624

Krājumi kopā 987,327 962,811

Apgrozāmie līdzekļi kopā 2,074,467 1,996,561

Ilgtermiņa ieguldījumi

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 15,648 32,957

Pamatlīdzekļi kopā 2,522,650 2,787,958

Nemateriālie ieguldījumi kopā 0 0

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2,538,298 2,820,915

Kopā aktīvs 4,612,765 4,817,476

BILANCES PASĪVI

Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem - -

Īstermiņa kreditori kopā 906,776 1,073,747

Ilgtermiņa kreditori kopā 704,687 797,236

Uzkrājumi kopā 0 0

Pašu kapitāls kopā 3,001,302 2,946,493

Kopā pasīvs 4,612,765 4,817,476



Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) pēc izdevumu funkcijas

Indikators 01/01/2020 - 31/
12/2020 / €

01/01/2019 - 31/
12/2019 / €

Neto apgrozījums 9,866,470 8,952,651

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas 8,530,297 7,297,221

Bruto peļņa vai zaudējumi 1,336,173 1,655,430

Pārdošanas izmaksas 357,236 316,025

Administrācijas izmaksas 202,248 197,531

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 17,052 4,133

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 17,052 4,133

Ieņēmumi no līdzdalības 0 0

Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši
ilgtermiņa finanšu ieguldījumus 0 0

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 2,664 2,891

Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 0 0

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 27,616 39,171

Ārkārtas ieņēmumi - -

Ārkārtas izmaksa - -

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 859,212 1,415,096

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 164,403 56,717

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 694,809 1,358,379

Pārējie nodokļi - -

Ārkārtas dividendes 0 0

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 694,809 1,358,379



Naudas plūsmas pārskats

Indikators 01/01/2020 - 31/
12/2020 / €

01/01/2019 - 31/
12/2019 / €

Pamatdarbības naudas plūsma pēc tiešās metodes

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 9,848,557 8,879,368

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības
izdevumiem -7,401,681 -7,254,118

Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi -802,899 -221,387

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 1,643,977 1,403,863

Izdevumi procentu maksājumiem -27,522 -13,325

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem -164,328 -29,765

Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem - -

Pamatdarbības naudas plūsma pēc netiešās metodes

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa - -

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām - -

Bruto pamatdarbības naudas plūsma - -

Izdevumi procentu maksājumiem - -

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem - -

Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem - -

Pamatdarbības neto naudas plūsma 1,452,127 -1,360,773

Ieguldīšanas darbību naudas plūsma

Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu
iegāde 0 0

Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību
akciju vai daļu atsavināšanas 0 0

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -291,813 -595,473

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 16,000 37,880

Izsniegtie aizdevumi -37,544 -76,700

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas 60,849 58,565

Saņemtie procenti 2,664 2,891

Saņemtās dividendes 0 0

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -249,844 -572,837

Finansēšanas darbību naudas plūsma

Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu
ieguldījumiem 0 0

Saņemtie aizņēmumi 0 383,463

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 43,289 282,925

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai -250,811 -275,905

Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam -119,839 -123,763

Izmaksātās dividendes -659,138 -1,065,720

Finansēšanas darbību neto naudas plūsma -986,499 -799,000

Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts -5,437 -181

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums 210,347 -11,245

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 249,126 260,371

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 459,473 249,126
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