
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma
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Patvirtinta

2022 04 

protokolas Nr.  1

eurai
2021 metų

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje
     1664037      166404        144857           1975298 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                        - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                        - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio 

pabaigoje

     1664037                 -                 -                 -                   -      166404                 -                  -        144857           1975298 

(ataskaitos sudarymo data)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervai

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2021 M.GRUODŽIO 31 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Įstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

2022 01 24



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
       122628             122628 

10. Dividendai                        - 

11. Kitos išmokos                        - 

12. Sudaryti rezervai                        - 

13. Panaudoti rezervai                        - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                       - 

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

16. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

17. Likutis praėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje 
     1664037                 -                 -                 -                   -      166404                 -                  -        267485           2097926 

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)           (3253)                (3253)



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
      (753480)            (753480)

23. Dividendai                        - 

24. Kitos išmokos                        - 

25. Sudaryti rezervai          3600           (3600)                        - 

26. Panaudoti rezervai                        - 

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
           (348)                  (348)

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
     1663689                 -                 -                 -                   -      166404          3600                  -       (492848)           1340845 

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

    (vardas ir pavardė)   

Regina Mickevičienė

(parašas)

Margarita Charitonova

     (vardas ir pavardė)
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