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

           Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti rezer-
vai

Nuosavybės 
metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis 
ar deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 896.525,00 3.994.890,00 4.891.415,00

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

116.456,81 x x
116.456,81

8.
Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas

x x x 362.739,71
362.739,71

9. Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 1.012.981,81 4.357.629,71 5.370.611,52

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 x 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 -410.033,58
-410.033,58

17. Likutis 2012 m. gruodžio 31 d. 1.012.981,81 3.947.596,13 4.960.577,94

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens 
pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso

M
až

u-
m

os
 d

al
is

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu 
privaloma pagal teisės aktus) 

(parašas) (vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  __________________ Antanas Martusevičius

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITA*   
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-12 Nr.

Vyriausiasis buhalteris  __________________ Loreta Miltenienė

(parengimo data)

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pasta-
bos Nr.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė

Kodas 191135578, adresas J. Tumo - Vaižganto g. 89, Plungės m., Plungės raj. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)


