Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitos forma
SĮ "Kretingos komunalininkas"
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)
Vytauto g. 118, Kretinga, 163934977
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)
2017 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2017.11.08 Nr. 11
(ataskaitos sudarymo data)
2017-01-01 - 2017-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Įmonės
savininko
kapitalas

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje 2015-1231
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)

Turtą, kuris
pagal įstatymus
gali būti tik
valstybės

Centralizuotai
valdomą
valstybės turtą
atitinkantis

Perkainojimo rezervas
Ilgalaikio
Finansinio
materialiojo
turto
turto

Privalomasis
rezervas

Kiti
rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

601001

51747

601001

-

-

-

-

-

-

51747

652748
-

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą
mokama įmonės pelno dalis
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)

(51747)

(51747)

11281

11281
-

-

10350

5175
(5175)

18111

33636
(5175)
-

601001

-

-

-

-

10350

-

29392

640743
-

17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą
mokama įmonės pelno dalis
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio
kapitalo didinimas (mažinimas)
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą
atitinkančio kapitalo didinimas
(mažinimas)
23. Sudaryti rezervai
24. Panaudoti rezervai
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 2016-12-31

652748
-

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą
atitinkančio kapitalo didinimas
(mažinimas)
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas
(mažinimas)
15. Likutis praėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje 2016-1231
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

Iš viso

34713

34713

(4794)

(4794)
-

1128

565

(1693)

-

601001

Direktoriaus pavaduotojas, pavduojantis direktorę
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

-

-

-

-

11478

565

(parašas)

Valerijonas Černeckis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Danguolė Bernotienė
(vardas ir pavardė)

57618

670662

