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

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais eurų
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1. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 2362068,62 -0,01 1226,78 2363295,39

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

9. Likutis 2019 m. sausio 1 d. 2362068,62 -0,01 1226,78 2363295,39

10. Perimto ilgalaikio turto iš kito 
viešojo sektoriaus subjekto įtaka x x x

11. Perduoto arba parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui įtaka x x x

12. Kitos rezervų padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos x 1141762,97 x

1141792,97
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 1672,54 1672,54

17. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 3503831,59 -0,01 2899,32 3506730,9
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