
Lapa no

 BILANCE
Pasīvs

 

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

BILP-A-01

1.

5a.

5b.

5c.

5d.

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

Rezerves:

Nesadalītā peļņa

Rezerves kopā

likumā noteiktās rezerves

rezerves pašu akcijām vai daļām

2.

6.

7.

8.

3.

4.

5.

sabiedrības statūtos
noteiktās rezerves

pārējās rezerves

9.

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

pārskata gada nesadalītā peļņa

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ

9a.

9b.

2.

Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata
gada beigāsRādītāja nosaukums Nr.

p.k.



Lapa no

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

1.

2.

4.

5.

3.

UZKRĀJUMI KOPĀ

UZKRĀJUMI

Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

Citi uzkrājumi

1.

2.

3.

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

ILGTERMIŅA KREDITORI

KREDITORI

Aizņēmumi pret obligācijām

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Maksājamie vekseļi

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi asociētajām sabiedrībām

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Neizmaksātās dividendes

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

BILP-B-01

Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata
gada beigāsRādītāja nosaukums Nr.

p.k.

2.

 BILANCE
Pasīvs

 



Lapa no

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

1.

2.

3.

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

KREDITORI KOPĀ

BILANCE

ĪSTERMIŅA KREDITORI:

Aizņēmumi pret obligācijām

Akcijās pārvēršamie aizņēmumi

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

No pircējiem saņemtie avansi

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Maksājamie vekseļi

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Parādi asociētajām sabiedrībāmi

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Neizmaksātās dividendes

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

15.

Uzkrātās saistības

 Atvasinātie finanšu instrumenti

BILP-C-01  BILANCE
Pasīvs

 

2.

Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata
gada beigāsRādītāja nosaukums Nr.

p.k.
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