
4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezer-

vai

Nuosavybės 

metodo 

įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2013m. gruodžio 31 d. 111859,13 -138178,98 -26319,85

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x x

4.
Kitos  rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
2027,34 x x

2027,34

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 46540,69

46540,69

9. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 21 113886,47 0 0 0 -91638,29 22248,18 0

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x 0 x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x 0 x

12.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x 0 x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x -0,05 -0,05 x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x 0 x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
5081 x x 5081

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x -16749,76 -16749,76

17. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 22 118967,47 0 0 0 -108388,1 10579,37 0
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