Siguldas ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija
Visa bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins
Gads:
Peļņas un zaudējumu pārskats.
Perioda izmaksu metode
Neto apgrozījums
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

2001
LVL
2001
12m
349 663
26 331

Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

19 465

Materiālu izmaksas:
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
b) pārējās ārējās izmaksas
Kopā

(126 364)
(42 873)
(169 237)

Personāla izmaksas:
a) atlīdzība par darbu

(108 075)

b) pensijas no uzņēmuma līdzekļiem
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas
Kopā

(28 439)
(136 514)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

(55 127)
2 517

Kopā

(52 610)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(22 262)

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

3 063

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

(6 072)
6 793

Ārkārtas ieņēmumi
Ārkārtas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

6 793

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Pārējie nodokļi

(750)

Mazākuma intereses **
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

6 043

** - tikai koncerniem
LVL
Emitentu bilances forma

2001
12m

Aktīvs
1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
1.Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas
2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
3.Citi nemateriālie ieguldījumi
4.Uzņēmuma nemateriālā vērtība
5.Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Konsolidācijas starpība **

362

I. Kopā:

362

II. Pamatlīdzekļi
1.Zemes gabali, ēkas būves un ilggadīgie stādījumi

90 099

2.Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

7 226

3.Iekārtas un mašīnas

23 675

4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

20 520

5.Pamtlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
II. Kopā:

596
142 116

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
2.Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem
3.Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
4.Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem
5.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

3 000

6.Pārējie aizdevumi
7.Pašu akcijas un daļas
8.Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai
III. Kopā:
1. iedaļas kopsumma

3 000
145 478

2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

9 389

2.Nepabeigtie ražojumi
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

241 006

4.Nepabeigtie pasūtījumi
5.Avansa maksājumi par precēm
6.Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki
I. Kopā:

1 088
17 018
268 501

II.Debitori
1.Pircēju un pasūtītāju parādi

38 865

2.Radniecīgo uzņēmumu parādi
3.Asociēto uzņēmumu parādi
4.Citi debitori

1 841

5.Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā
6.Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai
7.Nākamo periodu izmaksas
II. Kopā:

3 415
44 121

III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos:
1.Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
2.Pašu akcijas un daļas
3.Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
III. Kopā:
IV. Naudas līdzekļi

24 622

2. iedaļas kopsumma

337 244

AKTĪVI kopā:

482 722

PASĪVS
1. Pašu kapitāls
1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
2.Akciju emisijas uzcenojums
3.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
4.Rezerves
a)likumā noteiktās rezerves
b)rezerves pašu akcijām vai daļām
c)sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

422 440

d)pārējās rezerves
Ārvalstu valūtas pārrēķināšanas rezerve **
4. Kopā:
5.Nesadalītā peļņa:
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b)pārskata gada nesadalītā peļņa
1. iedaļas kopsumma

34 112
6 043
462 595

Mazākuma intereses **
Konsolidācijas starpība **
2. Uzkrājumi
1.Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām
2.Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem
3.Citi uzkrājumi
2. iedaļas kopsumma
3. Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori
1.Aizņēmumi pret obligācijām
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm
4.Citi aizņēmumi

1 978

5.No pircējiem saņemtie avansi
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
7.Maksājamie vekseļi
8.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem
9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem
10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi
11.Pārējie kreditori
12.Nākamo periodu ieņēmumi
13.Pārskata gada dividendes
14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes
I. Kopā:

1 978

II. Īstermiņa kreditori
1.Aizņēmumi pret obligācijām
2.Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
3.Aizņēmumi no kredītiestādēm
4.Citi aizņēmumi

3 894

5.No pircējiem saņemtie avansi
6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

3 793

7.Maksājamie vekseļi
8.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem
9.Parādi asociētajiem uzņēmumiem
10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

6 099

11.Pārējie kreditori

4 363

12.Nākamo periodu ieņēmumi
13.Pārskata gada dividendes
14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes
II. Kopā:
3. iedaļas kopsumma
PASĪVI kopā:

18 149
20 127
482 722

** - tikai koncerniem
A
B
C
()

auditēts
koncerns
auditēts koncerns
iekavās norādītie skaitļi - negatīvi
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