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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemėsm.
ūkio ministro d.
2019
2021 m. balandžio
įsakymu Nr. 3D-

d.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
______________2021-03-17 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)
2020 metai
(ataskaitinis laikotarpis)
Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (–)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
atsargos
įsigyti
(rezervinis) kapitalas

Eurais
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Kiti
NepaskirstyIš viso
rezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (–)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
atsargos
įsigyti
(rezervinis) kapitalas

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

(170393)
3504

Iš viso

2553827
-

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)

134702

41787

44291
-

2544227

-

16. Įnašai nuostoliams padengti
17. Likutis praėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
19. Veiksmingos apsidraudimo
priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

2544227

-

-

-

-

134702

-

41787

(166889)

2553827
-

44291

44291

23. Dividendai

-

24. Kitos išmokos

-

25. Sudaryti rezervai

-

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (–)

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
atsargos
įsigyti
(rezervinis) kapitalas

26. Panaudoti rezervai
27. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų
grąžinimas)
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio
kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)

(125102)

(41787)

166889

-

29. Įnašai nuostoliams padengti
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Iš viso

2544227

-

-

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

-

9600

-

-

Audrius Zalatoris
(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

-

(vardas ir pavardė)

Irena Vaičiūnienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

44291

2598118

