
Eil. 

Nr.
Straipsniai

Dalininkų 
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Kiti rezervai
Nuosavybės 

metodo ėtaka

Sukauptas 

perviršis ar 

deficitas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.174,91 1.174,91

2. Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

3. Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kita subjektui įtaka X X

4. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

5. Kiti sudaryti rezervai X X X

6. Kiti panaudoti rezervai X X X

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

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 864,34 864,34

9. Kiti pokyčiai (jungimai)

10. Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 2.039,25 2.039,25

11. Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12. Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kita subjektui įtaka X X

13. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14. Kiti sudaryti rezervai X X X

15. Kiti panaudoti rezervai X X X

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

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 2.815,57 2.815,57

18. Kiti pokyčiai (jungimai)

19. Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 4.851,82 4.851,82
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