
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į

Ataskaitinis laikotarpis  2017-01-01 - 2017-12-31
195360750  -  Šakių "Žiburio" gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

Plėtros darbai Programinė įranga ir 
jos licencijos

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

3 4 5 6 7 8 9 10

1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

5.089,78 5.089,78

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 Kiti pokyčiai (jungimai)

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

5.089,78 5.089,78

7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -5.053,29 X X X -5.053,29

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X
9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 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 (jungimai) X X X X

13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(7+8+9+10+11+12)

X -5.053,29 X X X -5.053,29

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -0,49 -0,49
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    Parduoto
18.2    Perduoto
18.3    Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Kiti pokyčiai (jungimai)

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

-0,49 -0,49

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

36,00 36,00

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

36,00 36,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo 
suma iki perdavimo.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informacij ą, 
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikiau

Kitas nematerialus turtas Nebaigti projektai ir 
išankstiniai apmokėjimai
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Parduoto, perduoto ir nurašyto turto įsigijimo savikainos suma turi būti 
vedama su minuso ženklu

Amortizacijos sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso 
ženklu

Nuvertėjimo sumos ir jų padidėjimas turi būti vedami su minuso ženklu


