
                                                       UAB"SKUODO ŠILUMA"

(įmonės pavadinimas)

273889830 ŠATRIJOS 27 SKUODAS LT-98108
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2011 LT
(ataskaitinis laikotarpis)

Iš viso

Ilgalaikio 
materiali
o-jo turto

Finansini
o turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 
pabaigoje 2009 12 31

     6022657    15425          101604              6155111 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 
rezultatas

                          - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                           - 
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 
finansinių metų pabaigoje      6022657              -               -    15425             -          101604              6155111 
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

                          - 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)

                          - 

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

            215205 

Valstybės ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių 
ataskaitos forma

Turtą, kuris 
pagal įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 

Įmonės 
savininko 
kapitalas

Nepaskirs-
tytasis pelnas 
(nuostoliai)

Privalomasis 
rezervas

           15425 

           15425 

2011 m. __GRUODŽIO 31 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Kiti rezervaiPerkainojimo 
rezervas (rezultatai)

_______2012m. Vasario 7 d.______________________________ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

                         - 



Iš viso

Ilgalaikio 
materiali
o-jo turto

Finansini
o turto

Turtą, kuris 
pagal įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 

Įmonės 
savininko 
kapitalas

Nepaskirs-
tytasis pelnas 
(nuostoliai)

Privalomasis 
rezervas

Kiti rezervaiPerkainojimo 
rezervas (rezultatai)

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)

         (3004941)           (3004941)

9. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 
kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

10. Sudaryti rezervai                           - 
11. Panaudoti rezervai                           - 
12. Įstatinio kapitalo didinimas 
(mažinimas)

     7122343              7122343 

13. Likutis praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 2010 12 31

   13145000              -               -    15425             -      (2688132)            10487718 

14. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

                          - 

15. Finansinio turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)

                          - 

16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

       (253364)              (253364)

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 
pelnas (nuostoliai)

                          - 

18. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti 
tik valstybės nuosavybė, atitinkančio 
kapitalo didinimas (mažinimas)

                          - 

19. Sudaryti rezervai          (43041)
20. Panaudoti rezervai                           - 
21. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas)

       500000                500000 

22. Likutis ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje

   13645000              -               -    15425             -      (2984537)            10734354 

_______________________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

                         - 

           58466 

           43041 

           15425 

                         - 

(parašas)
_______________________________

     (vardas ir pavardė)
_________________


