
2021 2020 2019 2018 2017

EUR EUR EUR EUR EUR

Neto apgrozījums 6538625 6866554 8208486 4454094 4336696
Pārdotās produkcijas ražošanas 

pašizmaksa, pārdoto preču vai 

sniegto pakalpojumu iegādes 

izmaksas -5920906 -5557891 -6636664 -6782628 -6223162

Bruto peļņa vai zaudējumi 617719 1308663 1571822 -2328534 -1886466

Pārdošanas izmaksas -457744 -513350 -516826 -494081 -481941

Administrācijas izmaksas -645844 -682954 -715592 -693149 -637540
Pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 378971 206945 130980 3883748 3513232
Pārējās saimnieciskās darbības 

izmaksas -57257 -3147 -13552 -2259 -10228
Procentu maksājumi un 

tamlīdzīgas izmaksas: citām 

personām -19040 -25418 -26665 -28919 -29195
Peļņa vai zaudējumi pirms 

uzņēmumu ienākuma nodokļa -183195 290739 430167 336806 467862
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

par pārskata gadu -63 -188 -1141 -63 -11066
Peļņa vai zaudējumi pēc 

uzņēmumu ienākuma nodokļa 

aprēķināšanas -183258 290551 429026 336743 456796
Pārskata gada peļņa vai 

zaudējumi -183258 290551 429026 336743 456796

2021 2020 2019 2018 2017

Pamatdarbības naudas plūsma  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR 

Ieņēmumi no preču pārdošanas 

un pakalpojumu sniegšanas 2972299 3283503 5017626 5229561 5075516
Maksājumi piegādātājiem, 

darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem -6328540 -6322897 -8143276 -7829880 -7258853
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi 

vai izdevumi 3895047 4166107 4295643 3805593 3596667
Bruto pamatdarbības naudas 

plūsma 538806 1126713 1169993 1205274 1413330

Izdevumi procentu maksājumiem -19089 -25448 -26733 -28968 -29238
Izdevumi uzņēmumu ienākuma 

nodokļa maksājumiem -188 -1142

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsmas pārskats



Pamatdarbības neto naudas 

plūsma 519529 1100123 1143260 1176306 1384092

Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu iegāde -599771 -2841324 -56653 -449532 -394750
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un 

nemateriālo ieguldījumu 

pārdošanas 10100 41300 1777 31366 28058
Ieguldīšanas darbības neto 

naudas plūsma -589671 -2800024 -54876 -418166 -366692

Saņemtās subsīdijas, dotācijas, 

dāvinājumi vai ziedojumi 455806 1715690
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa 

izpirkumam -426035 -451126 -410668 -417321 -386849
Finansēšanas darbības neto 

naudas plūsma 29771 1264564 -410668 -417321 -386849
Ārvalstu valūtu kursu svārstību 

rezultāts                           -                          - 81 -232 425
Naudas un tās ekvivalentu neto 

pieaugums vai samazinājums -40371 -435337 677797 340587 630976

Naudas un tās ekvivalentu 

atlikums pārskata gada sākumā 2439347 2874684 2196887 1856300 1225324
Naudas un tās ekvivalentu 

atlikums pārskata gada beigās 2398976 2439347 2874684 2196887 1856300

Finansēšanas darbības naudas plūsma

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma


