
4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Dalininkų 

kapitalas

Tikrosios 

vertės 

rezervas

Kiti rezer-

vai

Nuosavybė

s metodo 

įtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas prieš 

nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 115148.97 996046.19 1111195.16

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
x x

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 40522.29

40522.29

9. Kiti pokyčiai (jungimai)

10 Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 115148.97 1036568.48 1151717.45

11.
Perimto ilgalaikio turto iš kito 

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x x

12.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio 

turto kitam subjektui įtaka
x x x

13.
Kitos rezervų padidėjimo 

(sumažėjimo) sumos
x x x

14. Kiti sudaryti rezervai x x x x

15. Kiti panaudoti rezervai x x x x

16.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo 

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x

17.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

perviršis ar deficitas
x x x 7525.57

7525.57

18. Kiti pokyčiai (jungimai) 131328.88 93952.32 225281.20

19. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 246477.85 1138046.37 1384524.22

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 

privaloma pagal teisės aktus) 

(parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vyriausiasis gydytojas  __________________ Mindaugas Maželis

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 

pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris  __________________ Regina Riškienė

2014 03 18  Nr. 01-02-428
(data)

Eil

. 

Nr.

Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 145370959, Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai

Mažu-

mos dalis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*   

PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS




