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           Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tūkstančiais eurų

Dalininkų

kapitalas

Tikrosios

vertės

rezervas

Kiti rezervai
Nuosavybės

metodo įtaka

Sukauptas

perviršis ar

deficitas prieš

nuosavybės

metodo įtaką

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Likutis 20XX m. gruodžio 31 d. 24000,00 10492,40 34492,40

Perimto ilgalaikio turto iš kito

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x 0,00 x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio

turto kitam subjektui įtaka
x x 0,00 x

Kitos  rezervų padidėjimo

(sumažėjimo) sumos
x 36000,00 x 36000,00 x

Kiti sudaryti rezervai x x x 0,00 x

Kiti panaudoti rezervai x x x 0,00 x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x 0,00

Ataskaitinio laikotarpio grynasis

perviršis ar deficitas
x x x -131,69 -131,69

Likutis 20XX m. gruodžio 31 d. 0,00 60000,00 0,00 0,00 10360,71 70360,71 0,00

Perimto ilgalaikio turto iš kito

viešojo sektoriaus subjekto įtaka
x x 0,00 x

Perduoto arba parduoto ilgalaikio

turto kitam subjektui įtaka
x x x

Kitos rezervų padidėjimo

(sumažėjimo) sumos
x 57000,00 x 57000,00 x

Kiti sudaryti rezervai x x x 0,00 x

Kiti panaudoti rezervai x x x 0,00 x

Dalininkų (nuosavo) kapitalo

padidėjimo (sumažėjimo) sumos
x x 0,00

Ataskaitinio laikotarpio grynasis

perviršis ar deficitas
x x x 3047,31 3047,31

Likutis 20XX m. gruodžio 31 d. 0,00 117000,00 0,00 0,00 13408,02 130408,02 0,00
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