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Uždaroji akcinė bendrovė „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 15551397
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos r. sav.
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 M. gruodžio mėn.31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017-01-24 Nr. FA -1
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. Eurai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 686766 748039
1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 686766 745030
1.1.2. Kitos įplaukos 3009
1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (664447) (761396)
1.2.1.

(383913) (505643)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (250928) (228956)
1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (29606) (26797)

1.2.4. Kitos išmokos

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 22319 (13357)

2. Investicinės veiklos pinigų srautai
2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas
2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
2.5. Paskolų suteikimas
2.6. Paskolų susigrąžinimas
2.7. Gauti dividendai, palūkanos
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 0 0

Pasta-   
bos    
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 
(su PVM)
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3. Finansinės veiklos pinigų srautai
3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0
3.1.1. Akcijų išleidimas
3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti
3.1.3. Savų akcijų supirkimas
3.1.4. Dividendų išmokėjimas
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (1690) (1758)
3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 0 0
3.2.1.1. Paskolų gavimas
3.2.1.2. Obligacijų išleidimas
3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas 0 0
3.2.2.1. Paskolų grąžinimas
3.2.2.2. Obligacijų supirkimas
3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos
3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 1722 2792

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas (3412) (4550)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (1690) (1758)

4.

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 20629 (15115)

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 7729 22844

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 28358 7729

Direktorius Arvydas Keturka
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė Vera Kibickaja
(parašas) (vardas ir pavardė)

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų 

pavadinimas)
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