VšĮ Lietuvos Respublikos apskaitos institutas
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos
apskaitos instituto standartų tarybos
2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1
4-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ
ATASKAITA“
(Žin., 2004, Nr. 20-616)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šio standarto tikslas – nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir
atskleidžiama informacija apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį.
2. Standartas nustato įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymo tvarką ir
pavyzdinę šios ataskaitos (išskyrus konsoliduotos) formą.
3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomas įmonės ekonominės naudos grynasis
padidėjimas ar sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį bei kiti nuosavo kapitalo pokyčiai,
neparodyti pelno (nuostolių) ataskaitoje.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Akcijų priedai – skirtumas tarp akcijų nominaliosios vertės ir jų emisijos kainos.
Dividendai – įmonės pelno dalis, išmokama akcininkui, atsižvelgiant į jam nuosavybės
teise priklausančių akcijų klasę ir kiekį.
Įstatinis kapitalas – pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma.
Nepaskirstytasis pelnas – įmonės sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.
Nepaskirstytieji nuostoliai – įmonės sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai.
Nuosavas kapitalas – įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus.
Perkainojimo rezervas (rezultatai) – nuosavo kapitalo pasikeitimas dėl ilgalaikio
materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo.
Privalomasis rezervas – rezervas, skirtas įmonės nuostoliams padengti.
Rezervas – laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų
numatytiems tikslams.
Rezervas savoms akcijoms įsigyti – laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo
apribojimas, skirtas savų įmonės akcijų įsigijimo vertei padengti.
III. NUOSAVO KAPITALO APSKAITA
4. Nuosavo kapitalo apskaitos reikalavimus nustato 8-asis verslo apskaitos standartas
„Nuosavas kapitalas“.
IV. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS DUOMENŲ PATEIKIMAS
5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomi visi nuosavo kapitalo pokyčiai.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje turi būti nurodyta:
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5.1. nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio ir lyginamojo laikotarpių pradžioje ir
pabaigoje;
5.2. apskaitos politikos pakeitimo rezultatas;
5.3. klaidų taisymo rezultatas;
5.4. perskaičiuoti (atsižvelgiant į 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytus koregavimus)
nuosavo kapitalo straipsniai ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
5.5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas;
5.6. finansinio turto perkainojimo rezultatas;
5.7. savos akcijos;
5.8. kitas pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai);
5.9. ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai);
5.10. paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos;
5.11. įstatinio kapitalo padidėjimas/sumažėjimas bei likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje ir pabaigoje;
5.12. rezervų pasikeitimai bei likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
6. Įmonės, jei reikia, pildydamos ataskaitos formą, gali praleisti eilutes ar stulpelius,
kurių reikšmės lygios nuliui, arba įrašyti papildomą informaciją.
7. Informacija apie reikšmingas nuosavo kapitalo pokyčių sumas turi būti atskleista
finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2004 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių
ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę.
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4-ojo verslo apskaitos standarto
„Nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaita“ 1 priedas
Pavyzdinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma
(įmonės pavadinimas)
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
20…. m………………….d.
protokolo Nr……

________________NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

20…..m……………d.
________________________
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Apmokėtas
įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Perkainojimo
rezervas
(rezultatai)
FinanIlgasinio
laikio
turto
materialiojo
turto

Įstatymo
numatyti
rezervai
PrivaSavų
loma- akci-jų
sis
įsigijimo

Kiti
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

1. Likutis 20X1 m.
gruodžio 31 d.
2. Apskaitos
politikos pakeitimo
rezultatas
3. Esminių klaidų
taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas
likutis 20X1 m.
gruodžio 31 d.
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
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Iš
viso
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9. Ataskaitinio
laikotarpio grynasis
pelnas/nuostoliai
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti
rezervai
14. Įstatinio kapitalo
didinimas/
mažinimas
15. Likutis
20X2 m.
gruodžio 31 d.
16. Ilgalaikio
materialiojo turto
vertės padidėjimas/
sumažėjimas
17. Finansinio turto
vertės padidėjimas/
sumažėjimas
18. Savų akcijų
įsigijimas
19. Pelno (nuostolių)
ataskaitoje
nepripažintas pelnas /
nuostoliai
20. Ataskaitinio
laikotarpio grynasis
pelnas/nuostoliai
21. Dividendai
22. Kitos išmokos
23. Sudaryti rezervai
24. Panaudoti
rezervai
25. Įstatinio kapitalo
didinimas/
mažinimas
26. Likutis
20X3 m.
gruodžio 31 d.

_______________________
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
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_______________

____________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

