
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

Valdomų akcijų 
(dalininko įnašų) 
dalis (procentais)

Investicijos dydis 
nominaliąja verte 

(Lt)

Dotacijų balansinė 
vertė

Grynasis 
ataskaitinio 
laikotarpio 

rezultatas, iš viso 
(Lt)

Nuosavas kapitalas 
arba grynasis 

turtas, iš viso (Lt)

1 3 4 5 6 7 8 9
1. X X X

1.1. ... X X X
1.2. ... X X X

2.

2.1. ...
2.2. ...

3.

3.1. ...
3.2. ...
 4. X X

4.1. ... X X
4.2. ... X X

5.

5.1. ...
5.2. ...
6.

6.1. ...
6.2. ...
7.

 7.1. X X X X
7.1.1. ... X X X X
7.1.2. ... X X X X
7.2. X X X X

7.2.1. ... X X X X
 7.2.2. X X X X

7.3.
7.3.1.
7.3.2.

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

Valstybės ir savivaldybių įmonės***

2

Pagrindinė veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, 
priskiriamos prie viešojo sektoriaus 
subjektų

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, 
nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus 
subjektų

Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos

Administruojami išteklių fondai

Administruojami mokesčių fondai

Kiti subjektai

Kiti subjektai

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr.    
** Subjekto tipas ir pavadinimas Buveinės adresas

_____________________________

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios 
akcinės bendrovės

Asocijuotieji subjektai



Eil. 
Nr.

Subjektų 
skaičius

1 3
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9. Kiti subjektai

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus 
subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

_____________________________

Administruojami mokesčių fondai

2
Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie 
viešojo sektoriaus subjektų

Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie 
viešojo sektoriaus subjektų
Valstybės ir savivaldybių įmonės*
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės

Administruojami išteklių fondai

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Asocijuotieji subjektai

Subjekto tipas ir pavadinimas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR 
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

                                              2 priedas



                                                                                                        6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
1 3 4
A.
I. Nematerialusis turtas
II. Materialusis turtas
III. Finansinis turtas
B.
C.
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
II. Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos
III. Kitos per vienus metus gautinos sumos
IV. Kitas trumpalaikis turtas
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

D. Nuosavas kapitalas
I. Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas

II. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, 
atitinkantis kapitalas 

III. Perkainojimo rezervas (rezultatai)
IV. Rezervai
V. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

V.1.
V.2.
E. Dotacijos ir subsidijos
F. Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams 
G. Kiti įsipareigojimai
I. Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

_____________________________

Biologinis turtas
Kitas trumpalaikis turtas

IŠ VISO TURTO:

IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės
savininko teises ir pareigas.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

                                                                                                        3 priedas

2
Ilgalaikis turtas

(Informacijos apie valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių 
bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaitos (balanso) duomenis pateikimo 

žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ*, KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ 
AKCINIŲ BENDROVIŲ, KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ  

Straipsnio pavadinimas

JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)



                                                                                       6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
                                                                                       4 priedas               

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1 3 4
1. 0 61,17

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 18 61,17
1.2. Baudų ir delspinigių pajamos
1.3. Palūkanų pajamos
1.4. Dividendai
1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -18 -61,17

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -18 -61,17
2.3. Palūkanų sąnaudos 
2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo 
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

_____________________________

Straipsnio pavadinimas

2
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos



                                                                                      6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena
1 3 4
1.

1.1. Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir 
asocijuotuosius subjektus

1.3. Investicijos į kitus subjektus
2.

2.1. Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.2. Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
3.
4. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
5.
6.
7. Iš viso

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

_____________________________

Po vienų metų gautinos sumos

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

                                                                                      5 priedas               

(Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą  pateikimo žemesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Straipsnio pavadinimas

2



                                                                                                                6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
                                                                                                                6 priedas               

Eil. 
Nr.

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

1 3 4
1.

1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai

1.7.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 
vykdyti

1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2.
3.

_____________________________

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Straipsnio pavadinimas



                                     20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
                                      4 priedas

 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

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):

45769243,95 5614998 16027,25 -24627,52 -5833520,82 -27417,86 272643,15 45787346,15

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 45320360,98 30198 221307,79 16027,25 -1674,52 -520399,47 -18110,97 45047709,06
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 448882,97 5584800 -221307,79 -22953 -5313121,35 -27417,86 290754,12 739637,09

2.

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

141,44 141,44

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 141,44 141,44
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):

1493960,45 171125 25120,83 -132,6 -438377,18 -102628,88 1149067,62

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1493960,45 171125 -4782,52 25120,83 -132,6 -433594,66 -102628,88 1149067,62
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4782,52 -4782,52 0
4. Iš kitų šaltinių: 4656238,71 41217,29 895643,69 -89,5 -37194,54 5555815,65

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4656238,71 3286,05 895643,69 -89,5 -7550,02 5547528,93
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 41217,29 -3286,05 -29644,52 8286,72
5. Iš viso finansavimo sumų 51919584,55 5827340,29 0 936791,77 -24849,62 -6309092,54 -27417,86 170014,27 52492370,86

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

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(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

Eil. 
Nr. Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Finansavim
o sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos (gautos) Iš viso

 Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

 Finansavimo 
sumos (gautos) Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

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

466993,95 45302250 45769243,95 739637,09 45047709,05 45787346,14

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

141,44 141,44 141,44 141,44

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)

102638,66 1391321,79 1493960,45 9,78 1149057,84 1149067,62

4. Iš kitų šaltinių 4656238,71 4656238,71 5555815,65 5555815,65
5. Iš viso 569632,61 51349951,94 51919584,55 739646,88 51752723,98 52492370,86

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. 
Nr. Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
4 priedas

Eil. 
Nr.

Balansinė 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Įsigyta

Parduota 
(balansine 

verte 
pardavimo 
momentu)

Perkelta į (iš) 
kitas 

finansinio 
turto grupes

Nuvertėjimas

Nurašyta 
(balansine 

verte 
nurašymo 

momentu)*

Tikrosios vertės 
pokytis

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

1.1. Nuosavybės vertybiniai 
popieriai

1.2. Ne nuosavybės vertybiniai 
popieriai

1.3. Finansinis turtas iš išvestinės 
finansinės priemonės

1.4. Kitas

2.

2.1. Nuosavybės vertybiniai 
popieriai

2.2. Ne nuosavybės vertybiniai 
popieriai

2.3. Finansinis turtas iš išvestinės 
finansinės priemonės

2.4. Kitas
3. Iš viso

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER 20XX M. LAIKOTARPĮ

2

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

(Informacijos apie parduoti laikomo finansinio turto pokyčius per 20XX m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

Finansinio turto 
pavadinimas

Ilgalaikis finansinis turtas

Trumpalaikis finansinis 
turtas



įsigyta           
(įsigijimo 
savikaina)

parduota 
(balansine verte 

pardavimo 
momentu)

perkelta į (iš) 
kitą finansinio 

turto grupę

amortizacijos** 
suma

valiutos kurso 
pokyčio įtaka

piniginės 
įplaukos nurašyta nuvertėjimas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
Ilgalaikiai 
terminuotieji 
indėliai

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

3.

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER 20XX M. LAIKOTARPĮ

Ilgalaikis finansinis 
turtas ir suteiktos 
paskolos

                                               17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
                                               5 priedas

(Informacijos apie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokytį per 20XX m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Finansinio turto 
pavadinimas

Balansinė 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį
Balansinė 

vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Suteiktos paskolos

Kiti ne nuosavybės 
vertybiniai popieriai

Suteiktos paskolos

Trumpalaikis finansinis 
turtas ir suteiktos 
paskolos*

Obligacijos

2

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.
** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį 
laikotarpį.

Trumpalaikiai 
terminuotieji indėliai

Iš viso

Vekseliai

Kiti ne nuosavybės 

Obligacijos
Vekseliai



                           17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Eil. Nr. Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 3 4
1.

1.1. Per vienus metus *
1.2. Nuo vienų iki penkerių metų
 1.3. Po penkerių metų

2.
2.1. Per vienus metus *
2.2. Nuo vienų iki penkerių metų
2.3. Po penkerių metų
3.

* Nurodoma einamųjų metų dalis
_____________________________

Suteiktų paskolų:

Kitų ilgalaikių gautinų sumų:

Iš viso

                           6 priedas

(Informacijos apie po vienų metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius pateikimo 
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ 
EINAMŲJŲ METŲ DALIS

2

Grąžinimo terminas



7 priedas

iš viso

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuoj

amų ir 
asocijuotųj

ų ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

iš viso

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų 
ir asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektų

1 3 4 5 6 7 8

1. 254103,2 214213,7

 1.1.
1.2.

1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3.

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą
1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. 528236,69 214213,7 214213,7
1.5.1. Iš biudžeto 214213,7 214213,7
1.5.2. Kitos
1.6. 39889,49

2.

3. 877367,53 739637,09

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 
kitos netesybos

Gautinos finansavimo sumos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 
prekes, turtą, paslaugas 

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

_____________________________

Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Per vienus metus gautinų sumų balansinė 
vertė (1-2)

Kitos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

2

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigo

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas



8 priedas

iš viso biudžeto 
asignavimai

iš viso biudžeto 
asignavimai

1 3 4 5 6

1.

1.1. Pinigai bankų sąskaitose
1.2. Pinigai kasoje 
1.3. Pinigai kelyje 
1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 
2.2. Pinigai kasoje 
2.3. Pinigai kelyje 
2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6. Pinigų ekvivalentai

3. 8286,72

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 8286,72
3.2. Pinigai kasoje 
3.3. Pinigai kelyje 
3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 
3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 
4.
5. 

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio dienaStraipsnio pavadinimas

Iš jų išteklių fondų lėšos 

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 
Europos Sąjungos finansinę paramą) 
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 
(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
 9 priedas

prisiimti 
įsipareigoji-

mai 
(įsigijimo 
savikaina)

finansinių 
įsipareigojimų 
pergrupavimas

amortizacijos 
suma*

valiutos 
kurso 

pokyčio įtaka

įvykdyti 
įsipareigojimai 

(grąžintos skolos, 
sumokėtos 
palūkanos, 

išpirkti 
vertybiniai 
popieriai) 

nurašyti 
įsipareigojimai

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

1.1. Išleistos obligacijos
1.2. Išleisti iždo vekseliai
1.3. Gautos paskolos

1.4. Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

1.5. Kiti įsipareigojimai
2.

2.1. Išleistos obligacijos
2.2. Išleisti iždo vekseliai
2.3. Gautos paskolos

2.4. Finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimai

2.5. Kiti įsipareigojimai
3.

Ilgalaikiai

Trumpalaikiai

Iš viso

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos 
pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

(Informacijos apie finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų amortizuota savikaina, pokyčio per 20XX m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER 20XX M.

2

Eil. 
Nr.

Finansinių įsipareigojimų 
pavadinimas

Per ataskaitinį laikotarpį

Balansinė 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
10 priedas

Eil. 
Nr.

Išpirkimo arba grąžinimo 
terminas

Nominalioji finansinių 
įsipareigojimų vertė

Balansinė finansinių 
įsipareigojimų vertė

1 2 3 4
1. Vieni metai
2. Nuo vienų iki dvejų metų
3. Nuo dvejų iki trejų metų
4. Nuo trejų iki ketverių metų
5. Nuo ketverių iki penkerių metų
6. Ilgesnis kaip penkeri metai
7. Iš viso

_____________________________

(Informacijos apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius pateikimo 
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI 
PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS 20XX M. X MĖN. XX D.



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
11 priedas

beprocentės 
paskolos

paskolos su fiksuota 
palūkanų norma

paskolos su kintama 
palūkanų norma

1 2 3 4 5
1. Per vienus metus: 

1.1. Trumpalaikės paskolos

1.2. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų 
dalis

2. Nuo vienų iki penkerių metų 
3. Po penkerių metų 
4. Iš viso paskolų (1+2+3) 

_____________________________

(Informacijos apie paskolas pagal įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikimo žemesniojo ir 
aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. 
Nr. Paskolos grąžinimo terminas

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

iš viso

tarp jų 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems 
ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

iš viso

tarp jų 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

tarp jų 
kontroliuojamiems 
ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektams

1 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.

3.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 527070 527070
3.3. Kitos sukauptos sąnaudos
3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos 212567,09
4. 112324

4.1. Mokėtini veiklos mokesčiai
4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
4.3. Kitos mokėtinos sumos 137730,44 112324

5. 877367,53

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

Straipsnio pavadinimas

Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 
balansinė vertė (1+2+3+4)

______________________________

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 
finansavimo sumos
Tiekėjams mokėtinos sumos



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 
13 priedas

Eil. 
Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4
1. Nacionaline  138768,55 137730,44
2. Eurais 
3. JAV doleriais 
4. Kitomis  
5. Iš viso 138768,55 137730,44

_____________________________

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo 
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS 
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS



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 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 3607,37 5750,11 9357,48

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

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo 
savikaina

3.

3.1. parduoto
3.2. perduoto
3.3. nurašyto -1157,37 -31364,39 -32521,76
4. Pergrupavimai (+/-) 83048,49 83048,49

5. 2450 57434,21 59884,21

6. X -932,35 X X X -932,35

7. X X X X

8. X X X X -225,02

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 1157,37
10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

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

Eil. 
Nr.

Plėtros 
darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Iš viso

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma 
per ataskaitinį laikotarpį

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

 Apskaičiuota amortizacijos suma per 
ataskaitinį laikotarpį



patentai ir 
kitos licencijos 

(išskyrus 
nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eil. 
Nr.

Plėtros 
darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai

Iš visoPrestižasStraipsniai

11. X 0 X X X 0

12.

13.

14.

15.

16.

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

18.

19. 2450 57434,21 59884,21

20. 2675,02 5750,11 8425,13

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

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

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

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

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

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

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
nuvertėjimo suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto nuvertėjimo suma



13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
 2 priedas

patentai ir 
kitos 

licencijos 
(išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

literatūros, 
mokslo ir 

meno kūriniai

kitas 
nematerialusis 

turtas

nebaigti 
projektai

išankstiniai 
apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

 
* - Pildo tik savivaldybės administracija.

Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai

PrestižasStraipsniai

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
nematerialiojo turto balansinė vertė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖ 
VERTĖ  LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Iš viso

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, 
savivaldybės patikėjimo teise valdomo 
nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinę vertę  laikotarpio 
pabaigoje pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr. Plėtros darbai

Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Gyv
ena-
miej

i

Kiti pastatai
Kitos 

vertybė
s

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 3175278 429302,83 8000 1590225 1990631,84 48052695,14 55246132,81

2. 85870,16 85870,16

2.1.        pirkto turto įsigijimo 
savikaina

85870,16 85870,16

2.2. neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina

666,05 666,05

3. -1396 -1396

3.1. parduoto
3.2. perduoto -536,62 -536,62
3.3. nurašyto -1396 25000 -235130,74 -211526,74
4. -1287665 1287665 1076350,83 1076350,83

5. 1887613 1287665 427906,83 33000 1590225 2076502 48894044,66 56196956,49

6. X -2593170,07 -25835,6 -1008,3 -1163842,39 X X X -3783856,36

7. X X X X

8. X -168783,98 -85055,54 -806,64 -437624,47 -692270,63

9. X X X X

9.1. parduoto X X X X
9.2. perduoto X X X X
9.3. nurašyto X -25000 X X X -25000
10. X -874342,05 X X X -874342,05

11. X -1887612 -874342,05 -110891,14 -26814,94 -1601466,86 X X X -4501126,99

12. X X

Nebaigta 
statyba Iš viso

Trans-
porto 

priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte 
forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. 
Nr. Straipsniai Žem

ė

2

Pastatai Infras
tru-

ktūro
s ir 
kiti 

statini

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-
3+/-4)

Išanksti-
niai 

apmo-
kėjimai

Pergrupavimai (+/-)

Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nusidėvėjimo suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo 
suma per  ataskaitinį laikotarpį

Pergrupavimai (+/-)

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

Įsigijimo ar pasigaminimo 
savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

Sukaupta nusidėvėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

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

Nuvertėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį 
laikotarpį (2.1+2.2)

Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimo 
suma (9.1+9.2+9.3)



Gyv
ena-
miej

i

Kiti pastatai
Kitos 

vertybė
s

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nebaigta 
statyba Iš viso

Trans-
porto 

priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Eil. 
Nr. Straipsniai Žem

ė

2

Pastatai Infras
tru-

ktūro
s ir 
kiti 

statini

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Išanksti-
niai 

apmo-
kėjimai

13. X X

14. X X

15. X X

16. X X

16.1. parduoto X X
16.2. perduoto X X
16.3. nurašyto X X
17. X X

18. X X

19. X X X X X X X X X

20.

21. X X X 6201677,05 X X X X X X 6201677,05

22. X X X X X X X X X

22.1. parduoto X X X X X X X X X
22.2. perduoto X X X X X X X X X
22.3. nurašyto X X X X X X X X X
23. X X X X X X X X X

24. X X X 6201677,05 X X X X X X 6201677,1

25. 1 6615000 317015,69 6185,06 1590225 475035,14 48894044,66 57897506,55

26. 582107,93 403467,23 6991,7 1590225 826789,45 48052695,14 51462276,45

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Tikroji vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(19+20+/-21-22+/-23)

Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nuvertėjimo suma**

Apskaičiuota nuvertėjimo 
suma per ataskaitinį laikotarpį 

Ilgalaikio materialiojo turto 
likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-
18+ 24)
Ilgalaikio materialiojo turto 
likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-
12+19)

Tikroji vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

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

Parduoto, perduoto ir nurašyto 
turto tikrosios vertės suma 
(22.1+22.2+22.3)

Pergrupavimai (+/-)

Panaikinta nuvertėjimo suma 
per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto nuvertėjimo 
suma (16.1+16.2+16.3)

Pergrupavimai (+/-)

Tikrosios vertės pasikeitimo 
per ataskaitinį laikotarpį suma 
(+/-)

Neatlygintinai gauto turto iš 
kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis



12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
3 priedas

Gyvena-
mieji

Kiti 
pastatai

Kitos 
vertybės

Kitas 
ilgalaikis 

materialu-
sis turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

2.

* - Pildo tik savivaldybės administracija.

2
Valstybei nuosavybės teise 
priklausančio, savivaldybės 
patikėjimo teise valdomo ilgalaikio 
materialiojo turto balansinė vertė 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

Nebaigta 
statyba

Valstybei nuosavybės teise 
priklausančio, savivaldybės 
patikėjimo teise valdomo ilgalaikio 
materialiojo turto balansinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš viso
Trans-
porto 

priemonės

Kilnoja-
mosios 

kultūros 
vertybės

Baldai ir 
biuro 
įranga

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas Išanksti-

niai apmo-
kėjimai

(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę laikotarpio 
pabaigoje pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 
BALANSINĖ VERTĖ LAIKOTARPIO PABAIGOJE*

Eil. 
Nr. Straipsniai Žemė

Pastatai Infrastru-
ktūros ir 

kiti 
statiniai

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai



                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                         1 priedas

nebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 0 0

2.
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 
(2.1+2.2) 1175752,22 1175752,22

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 239626,5 239626,5

2.2.
nemokamai gautų atsargų įsigijimo 
savikaina 936125,72 936125,72

3.
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  
(3.1+3.2+3.3+3.4) -1175752,22 -1175752,22

3.1. Parduota -5125,33 -5125,33
3.2. Perleista (paskirstyta) -1360 -1360
3.3. Sunaudota veikloje -9867,57 -9867,57
3.4. Kiti nurašymai 0 0 0 0 0
4. Pergrupavimai (+/-) -1159399,32 -1159399,32

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

0 0

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)

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6)

0 0

_______________________________

Iš viso

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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

Eil. Nr. Straipsniai
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduoti
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