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Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalio komunalinės paslaugos"
(įmonės pavadinimas)

155513971, Salos g.23, Didžiasalis, Ignalinos sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 13 m. gruodžio mėn.31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014-01-24 Nr. FA - 1
(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. Litai
(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 2389893 2240154
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 2318617 2211471
I.1.2. Kitos įplaukos 71276 28683
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (2413364) (2283075)
I.2.1.

(1622088) (1521103)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (676306) (672287)
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (114970) (89685)
I.2.4. Kitos išmokos

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (23471) (42921)

II. Investicinės veiklos pinigų srautai
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas
II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas
II.5. Paskolų suteikimas
II.6. Paskolų susigrąžinimas
II.7. Gauti dividendai, palūkanos
II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 0 0
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Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams 
(su PVM)
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III. Finansinės veiklos pinigų srautai
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0
III.1.1. Akcijų išleidimas
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti
III.1.3. Savų akcijų supirkimas
III.1.4. Dividendų išmokėjimas
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (40824) (18793)
III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 0 0
III.2.1.1. Paskolų gavimas
III.2.1.2. Obligacijų išleidimas
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas 0 0
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas
III.2.2.2. Obligacijų supirkimas
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos
III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 2390 2621
III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (43214) (21414)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (40824) (18793)
IV.

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (64295) (61714)
VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 109487 171201
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 45192 109487

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

Vyr. finansininkė Zita Lukšėnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 
pinigų ekvivalentų likučiui

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