
Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis  2021-01-01 - 2021-12-31
191742845  -  Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas 

Eil.

Nr.

Straipsniai
Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas

1 2 3 4

1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X

5 Kiti sudaryti rezervai X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X

9 Kiti pokyčiai (jungimai)

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X

14 Kiti sudaryti rezervai X X

15 Kiti panaudoti rezervai X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X

18 Kiti pokyčiai (jungimai)

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome 

įvesti reikšmę – 1.
1 Pateikiau

Tenka kontroliuojan
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Kiti rezervai
Nuosavybės metodo 

įtaka

Sukauptas perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

5 6 7 8

-4.830,67 -4.830,67

X

X

X

X

X

X

X -133,80 -133,80

-4.964,47 -4.964,47

X

X

X

X

X

X

X -313,80 -313,80

-5.278,27 -5.278,27

Tenka kontroliuojančiajam subjektui
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Tikrosios vertės sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu

Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimo sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Nuostolis yra parodomas su minuso ženklu.


