
(Tvirtinimo žyma)

Metai euras

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje
     3541518          16730           3558248 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                        - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                        - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio 

pabaigoje

     3541518                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -          16730           3558248 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
          (7019)                (7019)

10. Dividendai                        - 

11. Kitos išmokos                        - 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus                        

2018  m. balandžio d. įsakymu Nr. AV-

Iš visoKiti 

rezervai

UAB"Pakruojo vandentiekis" kodas 167922698

Pramonės g.1, LT-83163 Pakruojis

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

2017 M. GRUODŽIO 31 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Perkainojimo rezervas 

2018 03 19 

(ataskaitos sudarymo data)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Įstatymo numatyti 

rezervai



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezervinis) 

kapitalas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Iš visoKiti 

rezervai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Perkainojimo rezervas Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Įstatymo numatyti 

rezervai

12. Sudaryti rezervai      16730         (16730)                        - 

13. Panaudoti rezervai                        - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                       - 

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

16. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

17. Likutis praėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje 
     3541518                 -                 -                 -                 -                 -                 -      16730           (7019)           3551229 

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)
          (2945)                (2945)

23. Dividendai                        - 

24. Kitos išmokos                        - 

25. Sudaryti rezervai                        - 

26. Panaudoti rezervai      (7019)            7019                        - 

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
                       - 

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
     3541518                 -                 -                 -                 -                 -                 -        9711           (2945)           3548284 

Direktorius Stasys Tamulionis

Vyr. buhalterė Nijolė Janulienė
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