SIA 'Rīgas meži"

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu nolietojums
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi
Peļņa no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)
Pārvērtēšanas ietekmes izslēgšana (neto)
Dotāciju ieņēmumi
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa
ieguldījumus
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības
norakstīšana
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu
izmaiņu
ietekmes korekcijām
Korekcijas:
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu atlikumu
pieaugums
Bruto pamatdarbības
naudas
plūsmavai samazinājums
Izdevumi procentu maksājumiem
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde
Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Ilgtermiņa ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Izsniegtie aizdevumi
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti
Saņemtās dividendes
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu
ieguldījumiem
Saņemtie aizņēmumi
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam
Izmaksātās dividendes

2014
EUR

2013
EUR

1 514 293

1 203 586

1 102 188
14 446
309
-11 126
-228 293
-1 402 161

1 057 252
9 156
-79 009
66 171
-250 328
-1 858 945

114 130
1 103 786

114 638
262 521

372 614
-152 979
-3 244
1 320 177
-114 130
4 163
-207 237
1 002 973

-390 157
-219 309
-1 359 269
-1 706 214
-115 530
-11 505
-236 770
-2 070 019

1 002 973

-2 070 019

-873 774

-2 098 584
404 791

1 266

892

-872 508

-1 692 901

259 438
1 402 161
-1 129 928
-118 471

1 987 029
1 858 945
-71 001

