
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

patentai ir 
kitos licencijos 

(išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmok÷jimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
6.820,84 6.820,84

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarp į
2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2.
neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

3.

3.1. parduoto
3.2. perduoto
3.3. nurašyto
4. Pergrupavimai (+/-)

5.
6.820,84 6.820,84

6. X
-6.820,84

X X X
-6.820,84

7. X X X X

8. X X X X

9. 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
10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

 Apskaičiuota amortizacijos suma per 
ataskaitinį laikotarp į

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 
per ataskaitinį laikotarp į

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

PrestižasStraipsniai

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma**

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto 
turto amortizacijos suma

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansin÷s vert÷s pasikeitimą per ataskaitinį laikotarp į pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Pl÷tros 
darbai

Programin÷ 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmok÷jimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN öS VERTöS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

Iš viso



patentai ir 
kitos licencijos 

(išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmok÷jimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PrestižasStraipsniai
Eil. 
Nr.

Pl÷tros 
darbai

Programin÷ 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmok÷jimai

Iš viso

11. X
-6.820,84

X X X
-6.820,84

12.

13.

14.

15.

16.

16.1. parduoto
16.2. perduoto
16.3. nurašyto
17. Pergrupavimai (+/-)

18.

19.
0,00 0,00

20.
0,00 0,00

 * – Pažym÷ti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvert÷jimo suma iki perdavimo.

Nuvert÷jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

Nematerialiojo turto likutin ÷ vert÷  
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

Nematerialiojo turto likutin ÷ vert÷ 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvert÷jimo suma**

Apskaičiuota nuvert÷jimo suma per 
ataskaitinį laikotarp į

Panaikinta nuvert÷jimo suma per 
ataskaitinį laikotarp į
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvert ÷jimo suma

Nuvert÷jimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)


