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## 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

## 1 priedas

###            Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir ct

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės 

metodo įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės metodo 

įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 10.072.519,11 270.507,72 10.343.026,83

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 5.819.467,85 x 5.819.467,85 x

5. Kiti sudaryti rezervai x x x x

6. Kiti panaudoti rezervai x x x x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 15.797,59 15.797,59

9. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 15.891.986,96 286.305,31 16.178.292,27

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x 5.792,34 x 5.792,34 x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x x

12.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x 4.866.070,68 x 4.866.070,68 x

13. Kiti sudaryti rezervai x x x x

14. Kiti panaudoti rezervai x x x x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

16.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 54.618,01 54.618,01

17. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 20.763.849,98 340.923,32 21.104.773,30
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