Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras
(įmonės pavadinimas)

121351441 Sėlių g.66 LT-08109 Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2016 02 17
Nr. (4,5)15RD-6
(ataskaitos sudarymo data)
2015 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Apmokėtas įstatinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų
pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos (-)

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio
materialio- turto
jo turto

Privaloma- Savoms
sis
akcijoms
įsigyti

219409

Kiti rezervai

21945

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

146555

59266

219409

-

-

-

-

21945

-

146555

-

59266

10. Dividendai
11. Kitos išmokos

447175
-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

447175
-

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių
finansinių metų pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

Iš viso

202148
(9054)

202148
(9054)
-

Apmokėtas įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos (-)

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio
materialio- turto
jo turto

Privaloma- Savoms
sis
akcijoms
įsigyti

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Iš viso

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

-

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

15. Įnašai nuostoliams padengti

-

16. Likutis praėjusių finansinių metų
pabaigoje
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

219409

-

-

-

-

21945

-

146555

-

252360

640269
-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

-

22. Dividendai

(99385)

(99385)

(101073)

(101073)

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai

-

25. Panaudoti rezervai

-

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

27. Įnašai nuostoliams padengti

-

28. Likutis ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje

219409

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

-

-

-

-

21945

-

146555

-

51902

___________________
(parašas)

Evaldas Rožanskas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Marija Petkevičienė
(vardas ir pavardė)

439811

