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Pamatinformācija par uzņēmumu

Uzņēmums SIA "UZŅĒMUMS"

Reģistrācijas numurs, datums 40002267000, 13.02.1998

Dati no PVN maksātāju reģistra
PVN maksātāja numurs Statuss

LV40002260000

Sepa identifikators LV40ZZZ40002267000

Juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 1

Nozare Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11) (redakcija 2.0)

Kopējais uzņēmuma reitings 2013:  (3.5)

Uzņēmuma
rādītājs Nozares mediāna Reitinga punkti,

salīdzinot ar visiem
Reitinga punkti,
salīdzīnot nozari Svars

Maksātspēja 0.47 0.22 67 62 30%

Peļņa pirms nodokļiem 649 622 25 99 99 20%

Likviditāte 1.52 1.09 62 61 20%

Apgrozījuma pieaugums 11.62 27.64 47 40 10%

Kapitāla atdeve (ROE) 76.49 -3.11 89 86 10%

Kreditoru aprite uzņēmumā 147.75 148.83 57 50 10%

Reitinga punkti 71.6 68.2

Maksātspēja - finansu līdzsvara koeficients (equity ratio) - pašu kapitāls/ aktīvu kopsumma;
Peļņa pirms nodokļiem;
Likviditāte (Current ratio) - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa parādi;
Apgrozījuma pieaugums - pēdējo trīs gadu vidējais apgrozījuma pieaugums. Ja uzņēmums ir jaunāks, tiek rēķināti gada pārskatu dati par pēdējiem
pieejamiem gadiem;
Kapitāla atdeve (ROE) - tīrā peļņa/pašu kapitāls;
Saistības - kreditoru aprite pēdējā pārskata gadā (jo mazāks dienu skaits, jo augstāks reitings).

Uzņēmuma reitings
2010 2011 2012 2013

Reitings nozarē 87.3 63.4 68.2

Kopējie reitinga punkti 82.5 65.9 69.9

Uzņēmuma vērtējums
Reitinga punkti

100-80 Labi

80-60

60-40

40-20
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20-0 Vāji

Kontakti

Tālruņa numurs +371 67899300
+371 67843999

Fakss +371 69975315

E-pasts info@lursoft.lv

Skype info@lursoft.lv

Mājas lapas adrese

http://www.lursoft.lv
http://www.zo.lv
http://www.news.lv
http://klientuportfelis.lv
http://parbaudi.lv
http://www.dainuskapis.lv

Amatpersonas
Uzvārds, vārds Personas kods Amats Iecelts Pārstāvības tiesības

Bērziņa Inita 181169-11111 Valdes loceklis 21.02.2001 Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Bērziņa Olga 140175-11111 Valdes
priekšsēdētājs 13.03.2003 Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Dalībnieki

Pamatkapitāls 8994.36 EUR
Nosaukums % EUR Valsts No kura datuma

Bērziņš Jānis 50.00% 3586.18 LV 27.07.2001

Bērziņš Raimonds 25.00% 1889.59 LV 07.03.2013

Bērziņš Gatis 25.00% 1889.59 LV 07.03.2013

Dalība citos uzņēmumos
Nosaukums Ieguldījums % No kura datuma

SIA "UZŅĒMUMS NR.2" 100.00 100.00 30.11.2010

Izmaiņas reģistrācijas datos
18.03.2013 dalībnieki, citas izmaiņas

26.02.2013 amatpersonas

03.07.2009 amatpersonas
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26.02.2009 amatpersonas

17.01.2008 amatpersonas, adrese, darbības veidi, citas izmaiņas

19.09.2007 amatpersonas, darbības veidi, citas izmaiņas

27.07.2001 reģistrs, amatpersonas, nosaukums, darbības veidi, dalībnieki, citas izmaiņas

12.05.2003 darbības veidi, dalībnieki, citas izmaiņas

07.01.2002 amatpersonas

01.04.1999 amatpersonas, darbības veidi
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Uzņēmuma darbības analīze
Aresti, liegumi
Nav reģistrēti

Komercķīlas
Nav reģistrēti

Maksātnespējas procesi
Nav reģistrēti

Likvidācijas procesi
Nav reģistrēti

Kavētie maksājumi
Noteiktais
rēķina/-u
apmaksas
datums

Kopējā rēķina/-
u summa un
valūta

Neapmaksātā
summa un valūta

Kavēto
dienu
skaits

Parāda statuss
Informācijas
iesniegšanas
datums

Kreditora
nozare

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Neapmaksāts, Norakstīts 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Neapmaksāts, - 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Neapmaksāts, - 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Neapmaksāts, - 27.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Neapmaksāts, - 27.03.2015 63.11

12.03.2015 5000.00 EUR 4500.00 EUR 55 Daļēji apmaksāts, - 24.03.2015 63.11

05.03.2015 600.00 EUR 160.00 EUR 62 Daļēji apmaksāts, - 24.03.2015 -

 
Maksājumu vēsture
informācijas sniegšanas/apmaksas datums* Summa un valūta Atlikusī neapmaksātā summa un valūta
24.03.2015 400.00 EUR 160.00 EUR

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Daļēji apmaksāts, Nodots
parādu piedziņai 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Daļēji apmaksāts, - 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Daļēji apmaksāts, - 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Daļēji apmaksāts, - 27.03.2015 63.11
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Vispārējie dati
Darbības apjoms

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Apgrozījums (EUR) 3 415 065 2 997 405 3 002 941 13 800 20

Pieaugums % 2.78 2.26 11.62 27.64 433

Aktīvi (EUR) 3 084 947 1 806 686 1 564 443 5 975 25

Darbinieku skaits 46 54 54 2 15

Ienesīgums

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (EUR) 2 508 859 326 181 649 622 25 7

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (Net
income) (EUR) 2 164 074 282 303 563 187 0 8

EBIT (earnings before interest and taxes) (EUR) 2 508 498 326 782 648 905 25 8

Ārkārtas ieņēmumi (EUR) 0 0 0 0 965

Likviditāte

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients
(Current ratio) 2.15 1.30 1.52 1.09 339

Stingrais apgrozāmo līdzekļu koeficients (bez
krājumiem) 2.02 1.25 1.47 1.02 333

Kapitāls un kapitāla atdeve

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Pašu kapitāls (EUR) 2 164 391 795 688 686 238 689 16

Finansu līdzsvara koeficients (Equity ratio)
Maksātspēja 0.70 0.44 0.47 0.22 357

Parāds pret pašu kapitālu (Debt to equity ratio) 0.39 1.27 1.12 0.11 245

Rentabilitāte

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Bruto peļņas robeža (%) 56.25 20.08 31.86 24.04 352

Aktīvu atdeve (ROA) Tīrā peļņa/Aktīvi (%) 70.14 15.30 35.99 0 176

Kapitāla atdeve (ROE) Tīrā peļņa/Pašu kapitāls
(%) 99.98 34.76 76.49 -3.11 137

Efektivitāte

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Apgrozījums uz vienu darbinieku (EUR) 73 940.54 49 396.38 55 610.01 6 570 98

Tīrā peļņa uz vienu darbinieku (EUR) 47 045.08 5 122.28 10 399.38 22 48
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Uzņēmuma darbības analīze

Gads 2010 2011 2012 2013 Nozares
mediāna Vieta nozarē

Vidējais iekasēšanas periods (dienās) (Debitoru
aprite) 90.87 27.31 33.67 39.90 444

Kreditoru aprite (dienās) 224.89 168.10 147.75 148.83 365

Krājumu apgrozījuma periods (dienās) 30.40 8.08 7.59 0 135
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Vieta nozarē
Aktivitātes analīze 2013

Darbības apjoms
Apgrozījums (EUR) 3 002 941 95%

Pieaugums % 11.62 -20%

Ienesīgums
EBIT (earnings before interest and taxes) (EUR) 648 905 98%

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (EUR) 649 622 98%

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (Net income) (EUR) 563 187 98%

Likviditāte
Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (Current ratio) 1.52 21%

Stingrais apgrozāmo līdzekļu koeficients (bez krājumiem) 1.47 22%

Kapitāls un kapitāla atdeve
Pašu kapitāls (EUR) 686 238 96%

Kapitāla aprite 0.76 71%

Finansu līdzsvara koeficients (Equity ratio) Maksātspēja 0.47 24%

Parāds pret pašu kapitālu (Debt to equity ratio) 1.12 -48%

Rentabilitāte
Bruto peļņas robeža (%) 31.86 13%

Aktīvu atdeve (ROA) Tīrā peļņa/Aktīvi (%) 35.99 62%

Kapitāla atdeve (ROE) Tīrā peļņa/Pašu kapitāls (%) 76.49 71%

Efektivitāte
Apgrozījums uz vienu darbinieku (EUR) 55 610.01 77%

Tīrā peļņa uz vienu darbinieku (EUR) 10 399.38 88%

Uzņēmuma darbības analīze
Vidējais iekasēšanas periods (dienās) (Debitoru aprite) 33.67 9%

Kreditoru aprite (dienās) 147.75 0%

Krājumu apgrozījuma periods (dienās) 7.59 -62%

Grafikā tiek analizēta uzņēmuma vieta nozarē pēc katra no rādītājiem. Mediāna ir nozares vidējā uzņēmuma vieta. Jo garāka ir grafika zaļā daļa, jo
augstāku vietu attiecībā pret vidējo ieņem uzņēmums. Jo garāka ir oranžā daļa, jo zemākā vietā atrodas uzņēmums attiecībā pret vidējo nozares
uzņēmumu.

Zemākā vieta Mediāna Augstākā vieta
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Maksātspēja
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 0.54 0.21

2013 0.47 0.22 0.13

2012 0.44 0.31 0.12

2011 0.70 0.25 0.32

Maksātspēja - parāda uzņemšanās ar mērķi turpināt vai paplašināt biznesa operācijas apjomu. Uzņēmuma maksātspējas rādītājs pazeminās, ja tas
pretēji finansējumam no pašu kapitāla lielā mērā paļaujas uz kredītu. Koeficients parāda uzņēmuma īpašnieku ieguldītās naudas īpatsvaru
uzņēmuma aktīvos. Jo lielāks pašu kapitāla īpatsvars, jo stabilāka ir uzņēmuma finansu struktūra, attiecīgi – kreditori labprātāk kreditē uzņēmumu,
un paveras iespēja piekļūt lētākiem un lielākiem finansu resursiem.,

Kas ir mediāna?

Mediāna ir ranžētas rindas viduspunkts. Lai noteiktu mediānu, visu uzņēmumu rādītājus sakārto augošā vai dilstošā secībā ranžētā rindā. Tā
uzņēmuma rādītājs, kurš atrodas viduspunktā, ir mediāna. Šo metodi izmanto, lai noteiktu vidējos rādītājus starp nozares vai visiem uzņēmumiem
valstī. Izmantojot šo metodi, tiek iegūti rādītāji, kas precīzāk raksturo situāciju nozarē vai valstī, nekā rēķinot aritmētisko vidējo.

Kas ir kvartile?

Virs augšējās kvartiles (zaļā līnija) atrodas 25% no nozares uzņēmumiem, kuru rādītāji ir augstākie nozarē.
Starp mediānu (zilā līnija) un augšējo kvartili atrodas 25% no nozares uzņēmumiem, kuru rādītāji ir virs vidējā, taču ir zem 25% augstāko.
Starp mediānu un apakšējo kvartili atrodas 25% no nozares uzņēmumiem, kuru rādītājs ir zem vidējā, taču ir virs 25% zemāko.
Zem apakšējās kvartiles atrodas 25% no uzņēmumiem, kuru rādītāji ir starp 25% zemākajiem.
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Likviditāte
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 2.06 1.17

2013 1.52 1.09 1.06

2012 1.30 1.23 2.15

2011 2.15 1.25 1.06

Likviditāte - ja koeficents ir virs viens, uzņēmumam nevajadzētu būt problēmām savu īstermiņa saistību kārtošanā. Ja koeficients samazinās zem
viens, parādās risks, ka uzņēmumam varētu rasties problēmas īstermiņa saistību maksājumos. Finansisti uzskata, ka šim koeficientam vajadzētu būt
robežās no viens līdz trīs. Pārāk augsts likviditātes koeficients liecina par neracionālu apgrozāmo līdzekļu izmantošanu. Vērtējot ideālo līmeni,
nedrīkst neņemt vērā nozares specifiku un konkrētā rādītāja dinamiku uzņēmumā.
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Kapitāla atdeve (ROE)
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 0 -2.40

2013 76.49 -3.11 -3.86

2012 34.76 -0.63 -1.94

2011 99.98 -2.69 -2.75
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Aktīvu atdeve (ROA)
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 2.99 0

2013 35.99 0 0

2012 15.30 0 0

2011 70.14 -0.17 0

Aktīvu rentabilitāte ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, kas parāda uzņēmuma konkurētspēju. Šis rādītājs ievērojami svārstās atkarībā no nozares,
tāpēc, lai noteiktu uzņēmuma konkurētspēju, nepieciešams salīdzināt uzņēmuma rādītāju ar vidējiem rādītājiem. Ja rādītājs ir augstāks par nozares
vidējo rādītāju, tas var liecināt par stipru uzņēmuma konkurētspēju.
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Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 32.21 0.82

2013 182.23 7.75 0.72

2012 55.27 2.02 0.02

2011 194.15 0 0

Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve parāda ienesīgumu atkarībā no uzņēmuma ieguldījumiem ilgtermiņa aktīvos. Visumā ieguldījuma atdevi var
palielināt, efektīvāk administrējot aktīvus (palielinot aktīvu apgrozījumu), mainot kapitāla struktūru (palielinot finansu līdzsvara koeficientu) un/vai
palielinot ienesīgumu (palielinot bruto peļņas robežu).
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Kreditoru/debitoru aprite dienās

Gads Debitoru aprite uzņēmumā Vidējā debitoru aprite
nozarē Kreditoru aprite uzņēmumā Vidējā kreditoru aprite

nozarē

2010

2011 90.87 61.98 224.89 196.34

2012 27.31 50.33 168.10 163.37

2013 33.67 39.90 147.75 148.83

Kreditoru aprite dienās - šis koeficients rāda, cik lieli apgrozāmie līdzekļi uzņēmumam nepieciešami, lai apmaksātu tam izrakstītos rēķinus. Grafiks
parāda, cik dienas gadā vidēji ir nepieciešamas debitoru vai kreditoru saistību dzēšanai.
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Apgrozāmo līdzekļu struktūra
Gads 2010 2011 2012 2013

Krājumi 124 449.00 48 231.00 39 577.00

Debitori 850 283.00 199 637.00 277 046.00

Nauda 995 608.00 1 059 470.00 935 768.00

Apgrozāmie līdzekļi (Kopsumma) 1 970 339.00 1 306 299.00 1 255 396.00

Īstermiņa vērtspapīri 3 084 947.00 1 806 686.00 1 564 443.00

Apgrozāmo līdzekļu struktūru svarīgi analizēt, jo ne visi apgrozāmo līdzekļu posteņi ir vienlīdz likvīdi. Apgrozāmie līdzekļi pēc likviditātes iedalās
(sākot ar likvīdāko):
1) Nauda;
2) Īstermiņa vērtspapīri;
3) Debitori;
4) Krājumi.
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Bilances struktūra

Gads Ilgtermiņa ieguldījumi Ilgtermiņa ieguldījumu
nozares mediāna Apgrozāmie līdzekļi Apgrozāmo līdzekļu

nozares mediāna

2010

2011 1 114 608 398 1 970 339 4 997

2012 500 437 472 1 306 299 4 048

2013 309 048 324 1 255 396 3 881

Bilances struktūra uzņēmumā

Bilances struktūra nozarē

Vērtējot uzņēmuma bilances struktūru, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai pašiem skaitļiem apgrozāmo līdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu posteņos,
bet tieši šo bilances posteņu attiecībai. Ņemot vērā dažādu nozaru specifiku, šī proporcija var ievērojami atšķirties. Šajā grafikā ir iespēja salīdzināt
uzņēmuma un nozares rādītājus ar mērķi noteikt, vai analizējamais uzņēmums ir tipisks nozares uzņēmums.
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Parāds pret pašu kapitālu (Debt to equity ratio)
Gads Uzņēmums Nozares mediāna Mediāna valstī

2014 0.13 0.05

2013 1.12 0.11 0.08

2012 1.27 0.12 0.03

2011 0.39 0.22 0.05

Parāds pret pašu kapitālu - ja rādītājam ir tendence pieaugt, tas norāda uz arvien pieaugošu uzņēmuma atkarību no aizņemtā kapitāla. Procentu
maksājumi par aizņemto kapitālu ir nemainīgi, neatkarīgi no realizācijas apjoma, līdz ar to var ievērojami ietekmēt uzņēmuma stabilitāti, mainoties
realizācijas apjomam. Gadījumā, ja rādītājs ir mazāks par nulli, tas liecina par to, ka pašu kapitāls ir ar mīnusa zīmi.
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Pašu kapitāls
Gads 2010 2011 2012 2013

Pašu kapitāls 2 189 989.00 795 688.00 686 238.00

Kapitāla struktūras izveidi nosaka izvēle starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu uzņēmuma finansēšanā. Pašu kapitāls ir galvenā
alternatīva finansējumam no kredīta.
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Apgrozījums uz vienu darbinieku
Gads Uzņēmumā Nozares mediāna

2011 73 940.54 6 418.25

2012 49 396.38 6 682.8

2013 55 610.01 6 570
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Peļņa uz vienu darbinieku
Gads Peļņa 1* Peļņa 2*

2011 47 045.08 0

2012 5 122.28 25.2

2013 10 399.38 22

Peļņa 1* - Tīrā peļņa uz vienu darbinieku uzņēmumā;
Peļņa 2* - Tīrā peļņa uz vienu darbinieku vidēji nozarē.
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Rādītāja nosaukums Rindas kods 2013 2012 2011 2010

1.Neto apgrozījums 10 3 002 941.00 2 997 405.00 3 415 065.00

2.Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 20 -2 045 913.00 -2 131 728.00 -1 486 070.00

3.Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 30 957 028.00 535 677.00 1 928 994.00

4.Pārdošanas izmaksas 40 - 103 680.00 - 129 491.00 - 115 219.00

5.Administrācijas izmaksas 50 - 103 994.00 -39 497.00 -80 365.00

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības
ieņēmumi 60 2 493.00 1 794.00 999.00

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības
izmaksas 68 - 104 786.00 -52 951.00 - 126 223.00

7.Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto
uzņēmumu kapitālos 70 2 144.00 9 930.00 907 870.00

9.Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi 90 717.00 823.00 361.00

12.Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas
posteņiem un nodokļiem 120 649 622.00 326 181.00 2 516 855.00

15.Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 151 649 622.00 326 181.00 2 516 855.00

16.Ieņēmuma nodoklis par pārskata periodu 160 -91 089.00 -46 561.00 - 352 322.00

17.Pārējie nodokļi 170 0.00

18.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 175 4 654.00 -3 016.00 - 460.00

19.Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc
nodokļiem (tīrie ieņēmumi) 180 563 187.00 282 303.00 2 164 074.00
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Bilance
Aktīvi

Rādītāja nosaukums Rindas kods 2013 2012 2011 2010

2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un
līdzīgas tiesības 20 10 505.00 14 330.00 19 758.00

5.Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem 40 256.00 0.00

I. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 50 10 761.00 14 330.00 19 758.00

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 61 31.00 3 051.00 6 070.00

3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 80 124 587.00 140 308.00 132 532.00

II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 100 125 218.00 143 359.00 138 602.00

III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI KOPĀ 104 49 998.00 49 998.00 49 998.00

3.Līdzdalība saistīto (asociēto) uzņēmumu
kapitālā 130 125 291.00 294 371.00 907 870.00

4.Aizdevumi saistītiem (asociētajiem)
uzņēmumiem 140 0.00

V. ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI
KOPĀ 190 125 291.00 294 371.00 907 870.00

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI (KOPSUMMA) 200 309 048.00 500 437.00 1 114 608.00

1.Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 210 4 152.00 2 278.00 3 820.00

3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 230 21 343.00

5.Avansa maksājumi par precēm 250 17 082.00 44 913.00 120 628.00

I. KRĀJUMI KOPĀ 270 39 577.00 48 231.00 124 449.00

1.Pircēju un pasūtītāju parādi 280 100 359.00 62 451.00 759 219.00

3.Saistīto (asociēto) uzņēmumu parādi 300 0.00 59 761.00

4.Citi debitori 310 14 007.00 115 536.00 322.00

7.Nākamo periodu izmaksas 340 11 904.00 13 651.00 22 524.00

8.Uzkrātie ieņēmumi 341 150 776.00 7 999.00 8 503.00

III. DEBITORI KOPĀ 350 277 046.00 199 637.00 850 283.00

V. NAUDA (KOPĀ) 400 935 768.00 1 059 470.00 995 608.00

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI (KOPSUMMA) 410 1 255 396.00 1 306 299.00 1 970 339.00

AKTĪVA BILANCE 390 1 564 443.00 1 806 686.00 3 084 947.00
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Bilance
Pasīvi

Rādītāja nosaukums Rindas kods 2013 2012 2011 2010

5.Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu
nesadalītā peļņa; 510 165 937.00 512 020.00 0.00

b) pārskata gada nesadalītā peļņa. 520 563 187.00 282 303.00 2 164 074.00

1. PAŠU KAPITĀLS (KOPSUMMA) 530 686 238.00 795 688.00 2 189 989.00

Atliktā nodokļa saistības 634 6 544.00 11 198.00 7 982.00

I. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 640 6 544.00 11 198.00 7 982.00

5.No pircējiem saņemtie avansi 680 195 245.00 231 234.00 384 111.00

6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 690 248 643.00 207 490.00 108 409.00

10.Nodokļi un sociālās nodrošināšanas
maksājumi 680 158 519.00 205 231.00 301 839.00

11.Pārējie kreditori 740 128 012.00 288 513.00 33 055.00

12.Nākamo periodu ieņēmumi 750 415.00 0.00

15.Uzkrātās saistības 997 90 828.00 66 832.00 78 163.00

II. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 780 821 678.00 999 799.00 905 867.00

3. KREDITORI (KOPSUMMA) 790 828 205.00 1 010 997.00 913 758.00

PASĪVA BILANCE 800 1 564 443.00 1 806 686.00 3 084 947.00

Strādājošo skaits 990 54.00 54.00 46.00
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Paskaidrojumi
Kā tiek aprēķināts uzņēmuma kopējais reitings?

Uzņēmuma reitings tiek aprēķināts, par pamatu ņemot sešus galvenos finansu darbību raksturojošos rādītājus, kurus izvēlējies
Lursoft, konsultējoties ar finansu ekspertiem.

Šie rādītāji ir:

- Maksātspēja - raksturo uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvaru kopējos aktīvos. Šī rādītāja īpatsvars reitinga noteikšanā
sastāda 30%;
- Pelņa pirms nodokļiem - parāda uzņēmuma perioda peļņu vai zaudējumus pirms nodokļa izdevumu atskaitīšanas. Īpatsvars
reitinga noteikšanā - 20%;
- Likviditāte - raksturo uzņēmuma spēju kārtot savas īstermiņa saistības. Šī rādītāja īpatsvars reitinga noteikšanā sastāda
20%;
- Apgrozījuma pieaugums - pēdējo trīs gadu vidējais apgrozījuma pieaugums. Ja uzņēmums ir jaunāks, tiek rēķināti gada
pārskatu dati par pēdējiem pieejamiem gadiem. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%;
- Kapitāla atdeve - tīrā peļņa dalīta ar pašu kapitālu. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%;
- Saistības - kreditoru aprite pēdēja atskaites gadā. Īpatsvars reitinga noteikšanā - 10%.

Pēc katra no rādītājiem (maksātspēja, likviditāte utt.) uzņēmumi tiek saranžēti no lielākā līdz mazākajam. Katram tiek piešķirti
reitinga punkti no 0 līdz 100. Uzņēmums, kas rangā atrodas 1.vietā, saņem 100 reitinga punktus, vidējais pēc ranga saņem 50
reitinga punktus un pēdējais - 0 punktus. Pārējie uzņēmumi saņem punktus proporcionāli, atkarībā no vietas rangā.

Uzņēmumam reitings tiek veidots gan nozarē, gan starp visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši gada pārskatu
LR Uzņēmumu reģistrā.
Uzņēmuma kopējais reitings ir vidējais aritmētiskais rādītājs starp reitingu nozarē un reitingu starp visiem uzņēmumiem valstī
(skatīt 3. lapā).

Uzņēmuma vērtējums
Reitinga punkti

100-80 Labi

80-60

60-40

40-20

20-0 Vāji

Piezīme!

Uzņēmuma izvērstā analīze tiek veidota, pamatojoties uz uzņēmuma gada pārskatiem. Ja uzņēmums kādu no gada pārskatiem
nav iesniedzis, attiecīgās ailes būs tukšas, kā arī tā rezultātā var būt nepilnīgi grafiki. Ja gada pārskats iesniegts nepilnīgs,
iespējams, ka atsevišķi lauciņi būs tukši. Izvērstā analīze netiek veidota uzņēmumiem, kuriem iesniegtajos gada pārskatos ir
izteiktas matemātiskas kļūdas vai nesakritības.
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