










12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastatai Infrastruktūros 

statiniai Kiti statiniai Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro 
įranga ir kitas 

ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba 
ir išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 47 695,00 1 528,00 29 968,00 13 757,00 16 335,88 109 283,88

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.1. pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo 
savikaina

2.4. turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3)

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai

6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 
4 + 5) 47 695,00 1 528,00 29 968,00 13 757,00 16 335,88 109 283,88

6.1. Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus 
subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -15 965,00 -1 528,00 -29 968,00 -13 757,00 -13 077,88 X -74 295,88

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį -163,00 -321,00 X -484,00
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(tęsinys kitame puslapyje)



Eil. 
Nr. Straipsniai Pastatai Infrastruktūros 

statiniai Kiti statiniai Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro 
įranga ir kitas 

ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba 
ir išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) X

10.1. parduoto X

10.2. perduoto X

10.3. nurašyto X

11. Pergrupavimai (+ / –) X

12. Kiti pokyčiai X

13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) -16 128,00 -1 528,00 -29 968,00 -13 757,00 -13 398,88 X -74 779,88

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+ / –)

20. Kiti pokyčiai

21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6 + 13 + 21) 31 567,00 2 937,00 34 504,00

22.1. Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio 
finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

22.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, likutinė vertė

22.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

22.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė
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(tęsinys kitame puslapyje)



Eil. 
Nr. Straipsniai Pastatai Infrastruktūros 

statiniai Kiti statiniai Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro 
įranga ir kitas 

ilgalaikis 
materialusis 

turtas

Nebaigta statyba 
ir išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos 
gauti, likutinė vertė

23. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14) 31 730,00 3 258,00 34 988,00

23.1. Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio 
finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3. turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 
įvykdymo garantija, likutinė vertė

23.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

23.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

23.6. pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos 
gauti, likutinė vertė

Pastabos:
1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo
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13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių 
ir kitos teisės

Nematerialio-
sios vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti 
projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 318,29 318,29

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
2.1. pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

2.2. neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo 
savikaina

2.3. Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės 
nuomos (lizingo) sutartis

3.
Parduoto, perduoto ir 
nurašyto nematerialiojo turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+ / –)
5. Kiti pokyčiai

6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 318,29 318,29

6.1.

Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 
amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar 
pasigaminimo savikaina

7. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje X -318,29 X X X -318,29

(tęsinys kitame puslapyje)
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Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių 
ir kitos teisės

Nematerialio-
sios vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti 
projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 
sukaupta amortizacijos suma X X X X

9. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 
laikotarpį X X X X

10. Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma X X X X

10.1. parduoto X X X X

10.2. perduoto X X X X

10.3. nurašyto X X X X

11. Pergrupavimai (+ / –) X X X X

12. Kiti pokyčiai X X X X

13. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) X -318,29 X X X -318,29

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

15. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto 
sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

18. Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+ / –)
20. Kiti pokyčiai

21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

22. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)

23. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)

(tęsinys kitame puslapyje)
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Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

Patentai, autorių 
ir kitos teisės

Nematerialio-
sios vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Nebaigti 
projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už 
teisę naudotis programine įranga ir licencijomis

25. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos 
nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai
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                    8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                    1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

 Medžiagos, 
žaliavos ir 
ūkinis 

inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys

nebaigta gaminti 
produkcija

nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

pagaminta 
produkcija

atsargos, 
skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 950,00 4 950,00

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 9 534,00 9 534,00

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 6 539,00 6 539,00

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 2 995,00 2 995,00

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) -7 821,00 -7 821,00

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje -7 821,00 -7 821,00

3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 6 663,00 6 663,00

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo 
suma (iki perdavimo)

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 
nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-
10+/-11)

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 6 663,00 6 663,00

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 4 950,00 4 950,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



           20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
           4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. 
Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 
gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 
(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 
biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

3 581,00 1 899,00 -5 480,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 942,00 1 899,00 -2 841,00

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3 581,00 -942,00 -2 639,00

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų):

33 917,00 -490,00 33 427,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 33 917,00 -490,00 33 427,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti):

3 381,00 -874,00 2 507,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3 381,00 -874,00 2 507,00

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 430,00 71,00 501,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 430,00 71,00 501,00

5. Iš viso finansavimo sumų 37 728,00 3 652,00 1 899,00 -6 844,00 36 435,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis


