Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB 'Universiteto vaistinė'
(įmonės pavadinimas)

121466988

Vilnius, Universiteto g.2
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. Kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
________2012 05 15_____________________________ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)
2012 kovo 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)

Litas
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Apmokėtas įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (-)
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialio- turto
sis
akcijoms
jo turto
įsigyti

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

-

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Iš viso

107972

107972

Apmokėtas įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (-)
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialio- turto
sis
akcijoms
jo turto
įsigyti

Iš viso

10. Dividendai

-

11. Kitos išmokos

-

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

-

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

3640000

3640000

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

3640000

-

-

-

-

-

-

-

-

107972

3747972
-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

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

61274

61274

22. Dividendai

-

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai

-

25. Panaudoti rezervai

-

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

27. Įnašai nuostoliams padengti

-

28. Likutis ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje

3640000

-

-

-

-

-

-

-

-

169246

3809246

Apmokėtas įstatinis
kapitalas

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (-)
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialio- turto
sis
akcijoms
jo turto
įsigyti
___________________
__________
(parašas)

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Rima Losinskaja
(vardas ir pavardė)

Iš viso

