
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. 
Nr. Straipsniai Plėtros darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

patentai ir kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

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 2.888,00 2.888,00

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

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

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

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 2.888,00 2.888,00

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje X -2.888,00 X X X -2.888,00

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 
suma** X X X X

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

9. Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto turto 
amortizacijos suma X X X X

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X X X X

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

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

patentai ir kitos 
licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir meno 

kūriniai

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

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) X -2.888,00 X X X -2.888,00

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 
suma**

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 
laikotarpį

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

19. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

20. Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-12)

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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