Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių
konsolidavimo metodikos
14 priedas
NEDERINAMŲ OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ DARANT DVEJYBINĮ ĮRAŠĄ, ELIMINAVIMO TAISYKLĖS
Lentelėje pateikiamos operacijos, kurios vykdomos eliminuojant nederinamas operacijas, darant dvejybinį įrašą (rengiant KFAR). Šios operacijas VSAKIS
vykdomos automatiškai. Eliminavimo metu naudojamos VSS pateiktos nederinamos operacijos, darant dvejybinį įrašą (nederinamų operacijų, darant dvejybinį įrašą,
duomenų įvedimo formų sąrašas pateiktas Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos 5, 6 ir 8 prieduose). Lentelėje nurodoma
eliminuojamos operacijos grupė, debetuojamos ir kredituojamos finansinės eilutės, nuoroda į susijusį VSAFAS. Kai debetuojama arba kredituojama finansinė eilutė yra
tarpinė sąskaita, sukurta ir naudojama tik VSAKIS, vietoj nuorodos į VSAFAS pateikiama „–“. Šiame priede pateikiamos eliminavimo operacijos yra su priešingais ženklais
nei VSS apskaitoje užregistruotos operacijos.

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

E20 MOKESČIAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS-PRADINIAI LIKUČIAI)
Mokesčių ir išteklių fondai
K

17 VSAFAS,
7 pr., 1.2.1 eil.

Gautinų mokesčių įsigijimo
savikaina laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS,
7 pr., 1.6 eil.

Sukauptos pajamos iš mokesčių
įmokų ir rinkliavų laikotarpio
pradžioje

D

2 VSAFAS, 2
pr., - eil. E.II.8

Grąžintinų mokesčių ir gautų
mokesčių permokų likutis
laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
12 pr., 4.2 eil.

Gauti išankstiniai mokesčiai,
ateinančių laikotarpių pajamos iš
mokesčių laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
12 pr., 3.4 eil.

Sukauptos mokėtinos mokesčių
sumos laikotarpio pradžioje

K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.8

Ateinančių laikotarpių mokesčių
likutis laikotarpio pradžioje

D

4 VSAFAS, 1 pr, 8
st., 9 eil.

Sukauptas perviršis ar
deficitas

Paaiškinimas

2

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

17 VSAFAS,
12 pr., 4.1 eil.

Mokėtini veiklos mokesčiai
laikotarpio pradžioje

D

2 VSAFAS, 2
pr., eil. E.II.10

Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai (mokesčiai) kitiems
VSS ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+)

K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.3

Išankstinių mokesčių mokėjimų
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS,
7 pr., 1.6 eil.

Sumokėtos mokesčių permokos
laikotarpio pradžioje

Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
4 VSAFAS, 1 pr 8 st.,
9 eil.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Sukauptas perviršis ar
deficitas

E21. IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ NUVERTĖJIMAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Išankstiniai apmokėjimai
(nuvertėjimas)
Išankstinių mokėjimų už
nematerialųjį turtą nuvertėjimo
suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (-)
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą nuvertėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje ()

D

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 12,
9 st.

D

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 17,
15 st.

D

6 VSAFAS,
5 pr., eil. 6, 4
st.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą laikotarpio pradžioje
(-)

D

16 VSAFAS,
1 pr., eil. 1,
9 st.

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (-)

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 8 st.

Visų išankstinių
apmokėjimų ir gautinų
sumų nuvertėjimo suma
laikotarpio pradžioje

3

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

16 VSAFAS,
1 pr., eil. 1,
9 st.

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą nuvertėjimas laikotarpio
pradžioje (-)

D

6 VSAFAS,
6 pr., eil. 2., 4
st.
17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Išankstinių apmokėjimų
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)
Gautinų mokesčių nuvertėjimas
laikotarpio pradžioje (-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Gautinų socialinių įmokų
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Gautinų finansavimo sumų
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)
Gautinų sumų už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Sukauptų gautinų sumų
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)
Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
laikotarpio pradžioje (-)

E22. ATIDĖJINIAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Atidėjiniai

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

4

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

18 VSAFAS,
4 pr., 1.1 eil.,
1.2 eil.

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų
dalies ir trumpalaikių atidėjinių,
susijusių su išmokomis kitiems
VSS, suma laikotarpio pradžioje
(+)

D

18 VSAFAS,
4 pr., 2 eil., 3
eil.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, suma
laikotarpio pradžioje (+)

Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
4 VSAFAS, 1 pr 9
eil., 8 st.

Finansinės eilutės
pavadinimas
Atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS,
suma laikotarpio pradžioje

E23. FINANSINIS TURTAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumas
D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1.,
3 st.

Suteiktų ilgalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1.,
3 st.

Suteiktų trumpalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių vekselių įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių vekselių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D/K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 8, st.

Iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės
skirtumas

Paaiškinimas

5

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2.,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.4,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.4,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos įsigijimo savikainos
ir amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

-

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

D

-

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas laikotarpio
pradžioje

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.3,
3 st.

Gautų ilgalaikių paskolų įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

6

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 2.3, 3
st.

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.2, 3
st.

Išleistų ilgalaikių vekselių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 2.2, 3
st.

Išleistų ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.1, 3
st.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 2.1, 3
st.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

Debetas
(kreditas)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Parduoti laikomo finansinio
turto ir įsipareigojimų įsigijimo
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas
D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.2., 3
st.

Parduoti laikomų ilgalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas

D/K

4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 8 st.

Parduoti laikomo finansinio
turto ir išleistų obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
įsigijimo savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas

Paaiškinimas

7

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.2., 3
st.

Parduoti laikomų trumpalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.4, 3
st.

Parduoti laikomo kito ilgalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4, 3
st.

Parduoti laikomo trumpalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.I.1 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., , E.II.2 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
trumpalaikės dalies savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas
laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.3 eil.

Išleistų trumpalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

E24. FINANSAVIMO SUMOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Finansavimo sumos
K
6 VSAFAS,
Išankstiniai apmokėjimai VSS
D/K
3 VSAFAS 2 pr.- eil.
6 pr., eil. 1.2, 4 pavedimams vykdyti ataskaitinio
B.XII
st.
laikotarpio pradžioje (+)

Finansinės eilutės
pavadinimas

Finansavimo sąnaudos

Paaiškinimas

8

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st., 1
eil.

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)

D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st., 2
eil.

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st., 3
eil.

Finansavimo sumų iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+)

D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st., 4
eil.

Finansavimo sumų iš kitų
finansavimo šaltinių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(kiti šaltiniai) (+)

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st., 1 eil.

Finansavimo sumos iš valstybės
biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimams
priklausančią finansavimo sumų iš
Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų dalį)

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st., 2 eil.

Finansavimo sumos iš
savivaldybės biudžeto

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st., 3 eil.

Finansavimo sumos iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D

D/K

Viengubo eliminavimo įrašo
antra pusė

Paaiškinimas

9

Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st., 4 eil.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

E25. INVESTICIJOS Į KONTROLIUOJAMUS SUBJEKTUS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Investicijos į kontroliuojamus
subjektus
K
6 VSAFAS,
Investicijų į kontroliuojamus VSS
D
4 VSAFAS, 1 pr. - 9 Sukaupto perviršio
5 pr., eil. 1.1, 4 vertė laikotarpio pradžioje (+)
eil., 8 st.
(deficito) dalis, priklausanti
st.
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+/-)

Duomenys apskaičiuojami
pagal kelių VSS pateiktą
finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų informaciją.
Eliminuojamos
kontroliuojančiojo VSS
grupės investicijos į
kontroliuojamus VSS ir VSS
grupei tenkanti
kontroliuojamų VSS
dalininkų kapitalo dalis
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje.
Pavyzdys. VSS „A“
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turi viešosios
įstaigos „B“ , kuri yra VSS,
nuosavybės vertybinių
popierių, suteikiančių 60
proc. balsų visuotiniame
dalininkų susirinkime, už 60
000 eurų. Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
viešosios įstaigos „B“
dalininkų kapitalas buvo 100
000 eurų.

10

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

K

-

Kontroliuojamo subjekto
grynasis turtas

D

4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)

K

4 VSAFAS, 1 per.- 9
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

Paaiškinimas
Pagal subjektų pateiktą
informaciją konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinyje
VSAKIS automatiškai
registruojama:
K Investicijų į
kontroliuojamus viešojo
sektoriaus subjektus įsigijimo
savikaina laikotarpio
pradžioje 60 000 eurų
D Dalininkų kapitalas 100
000 eurų
K Mažumos dalis 40 000
eurų

11

Debetas
(kreditas)
D

D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 4 st.
4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 5 st.
4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.

D
4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.
D

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 7 st.
4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 8 st.

Finansinės eilutės pavadinimas
Dalininkų kapitalo, tenkančio
kontroliuojančiam VSS, vertė
laikotarpio pradžioje (+)

Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
4 VSAFAS, 1 pr.- 9
eil., 8 st.

Finansinės eilutės
pavadinimas
Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+/-)

Tikrosios vertės rezervo dalis,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+)
Valiutos perkainojimo rezervo
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje
Kitų rezervų dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje
Nuosavybės metodo įtaka,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+/-)

Sukaupta perviršio (deficito) dalis,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+/-)
E26. MAŽUMOS DALIS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Mažumos dalies išskyrimas
laikotarpio pradžioje
D/K

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 4 st.

Dalininkų kapitalo dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 5 st.,

Tikrosios vertės rezervo dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

Paaiškinimas

12

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.

Valiutos perkainojimo rezervo
dalis kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai
laikotarpio pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.

Kitų rezervų dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 7 st.

Nuosavybės metodo įtaka,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS laikotarpio pradžioje (+/-)

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr.,, 9 eil., 8 st.

Sukaupto perviršio (deficito) dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

E27. PRESTIŽAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI)
Prestižo vertės sumažinimas
D/K
Prestižo įsigijimo savikaina
K
4 VSAFAS, 1 pr - 9
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)

K

4 VSAFAS, 1 pr, 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje
Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)
Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D/K

4 VSAFAS, 1 pr. - 9
eil., 8 st.

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D

4 VSAFAS, 1 per., 9
eil., 10 st.

Paaiškinimas

13

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 2.1, 10 st.

Prestižo sukaupta įsigijimo
savikaina pradžioje (-)

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 6, 10 st.

Prestižo sukaupta
amortizacija laikotarpio
pradžioje (-)

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 12, 10 st.

D

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 12,
9 st.

Išankstiniai apmokėjimai
(nuvertėjimas)
Išankstinių mokėjimų už
nematerialųjį turtą nuvertėjimo
suma laikotarpio pradžioje (-)

K

3 VSAFAS, 2 pr. eil. B.VIII

D

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 17,
15 st.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą nuvertėjimo suma
laikotarpio pradžioje (-)

D

6 VSAFAS,
5 pr., eil. 6

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą laikotarpio pradžioje
(-)

D

16 VSAFAS,
1 pr., eil. 1,
5 st.

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą, įvertintą tikrąja verte,
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

D

6 VSAFAS,
6 pr., eil. 2,
4 st.

Išankstinių apmokėjimų
nuvertėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Prestižo sukauptas
nuvertėjimas laikotarpio
pradžioje (-)
E29. IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ NUVERTĖJIMO (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
D/K

Visų išankstinių
apmokėjimų ir gautinų
sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį
sąnaudos (pagrindinė
veikla) grynąja verte (-)

14

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Gautinų mokesčių vertės
sumažėjimas laikotarpio pradžioje
(-)
Gautinų socialinių įmokų vertės
sumažėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Sukauptų gautinų sumų vertės
sumažėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Kitų gautinų sumų vertės
sumažėjimas laikotarpio pradžioje
(-)

Gautinų finansavimo sumų vertės
sumažėjimas laikotarpio pradžioje
(-)
Gautinų sumų už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
vertės sumažėjimas laikotarpio
pradžioje (-)

E30. ATIDĖJINIAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Atidėjiniai
D
18 VSAFAS,
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų K
4 VSAFAS, 1 pr., 9
4 pr. 1.1 eil.
dalies ir trumpalaikių atidėjinių,
eil., 8 st.
susijusių su išmokomis kitiems
VSS, suma laikotarpio pradžioje
(+)
D

18 VSAFAS,
4 pr. 2 eil.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, suma
laikotarpio pradžioje (+)

Atidėjinių, susijusių su
išmokomis kietiems VSS,
suma laikotarpio pradžioje

Paaiškinimas

15

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

E31. FINANSINIS TURTAS – LAIKOMAS IKI IŠPIRKIMO TERMINO (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumų eliminavimas
D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1.,
3 st.

Suteiktų ilgalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1.,
3 st.

Suteiktų trumpalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių vekselių įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių vekselių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2.,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
1.5

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos pajamos

16

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.4,
3 st.

Įsigytų ilgalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.4,
3 st.

Įsigytų trumpalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos įsigijimo savikainos
ir amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

D

17 VSAFAS,
6 pr., 2.2, 2.3
eil., 3 st., 4 st.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas

D

17 VSAFAS, 6
pr., 2.2, 2.3 eil.,
3 st., 4 st.

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 1.3,
3 st.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS einamųjų metų dalies
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas
Gautų ilgalaikių paskolų įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 2.3,
3 st.

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 1.2,
3 st.

Išleistų ilgalaikių vekselių
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

Debetas
(kreditas)

D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4

Finansinės eilutės
pavadinimas

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos

Paaiškinimas

17

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 2.2,
3 st.

Išleistų ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 1.1,
3 st.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo
likutis laikotarpio pradžioje

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil. 2.1,
3 st.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

E32. FINANSINIS TURTAS – LAIKOMAS PARDUOTI (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumų eliminavimas (kai
tikroji vertė didesnė)
D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.2.,
3 st.

Parduoti laikomų ilgalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas (kai
tikroji vertė didesnė)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.2.,
3 st.

Parduoti laikomų trumpalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas (kai
tikroji vertė didesnė)

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos

Paaiškinimas

18

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.4,
3 st.

Parduoti laikomo kito ilgalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje
(kai tikroji vertė didesnė)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4,
3 st.

Parduoti laikomo trumpalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje
(kai tikroji vertė didesnė)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
1.5

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos pajamos

Iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumų eliminavimas (kai
tikroji vertė mažesnė)
D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.2.,
3 st.

Parduoti laikomų ilgalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas (kai
tikroji vertė mažesnė)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.2.,
3 st.

Parduoti laikomų trumpalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas (kai
tikroji vertė mažesnė)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.4,
3 st.

Parduoti laikomo kito ilgalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje
(kai tikroji vertė mažesnė)

D/K

Paaiškinimas

19

Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4,
3 st.

Finansinės eilutės pavadinimas

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
1.5

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos pajamos

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos

Debetas
(kreditas)

Parduoti laikomo trumpalaikio
finansinio turto įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje
(kai tikroji vertė mažesnė)
Išleistų obligacijų, apskaitomų
tikrąja verte, savikainos ir
tikrosios vertės skirtumų
eliminavimas (kai tikroji vertė
didesnė)

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.I.1 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.2 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
trumpalaikės dalies savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas
laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.3 eil.

Išleistų trumpalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje
Išleistų obligacijų, apskaitomų
tikrąja verte, savikainos ir
tikrosios vertės skirtumų
eliminavimas (kai tikroji vertė
mažesnė)

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.I.1 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

Paaiškinimas

20

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.2 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
trumpalaikės dalies savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas
laikotarpio pradžioje

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.3 eil.

Išleistų trumpalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte,
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas laikotarpio pradžioje

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

E33. FINANSAVIMO SUMOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Finansavimo sumos
K
6 VSAFAS,
Išankstiniai apmokėjimai VSS
D/K
3 VSAFAS, 2 pr.- eil. Finansavimo sąnaudos
6 pr., eil. 1.2.
pavedimams vykdyti ataskaitinio
B.XII.
laikotarpio pradžioje (+)
D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st. 1 eil.

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (valstybės
biudžeto asignavimai) (+)

D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st. 2 eil.

D

20 VSAFAS, 4
pr., 3 st., 3 eil.

D

20 VSAFAS,
4 pr., 3 st. 4 eil.

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (savivaldybės
biudžeto asignavimai) (+)
Finansavimo sumų iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(valstybės biudžeto asignavimai)
(+)
Finansavimo sumų iš kitų
finansavimo šaltinių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(kiti šaltiniai) (+)

Paaiškinimas

21

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st. 1 eil.

Finansavimo sumos iš valstybės
biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimams
priklausančią finansavimo sumų iš
Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų dalį)

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st. 2 eil.

Finansavimo sumos iš
savivaldybės biudžeto

D/K

20 VSAFAS, 5
pr., 3 st., 4 st. ir
5 st., 3 eil.

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų

D/K

20 VSAFAS,
5 pr., 3 st., 4 st.
ir 5 st.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
-

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Viengubo eliminavimo įrašo
antra pusė

E34. INVESTICIJOS Į KONTROLIUOJAMUS SUBJEKTUS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Investicijos į kontroliuojamus
subjektus
K
6 VSAFAS,
Investicijos į kontroliuojamus VSS D
Investicijos į VSS
Eliminuojamos
5 pr., eil. 1.1.,
laikotarpio pradžioje (+)
kontroliuojamus subjektus
kontroliuojančiojo VSS
4 st.
grupės investicijos į
kontroliuojamus VSS ir VSS
K
Kontroliuojamo subjekto
grupei tenkanti
grynasis turtas
kontroliuojamų VSS grynojo
turto dalis ataskaitinio
D
4 VSAFAS, 1 pr. 9
Sukaupto perviršio ir
laikotarpio pradžioje.
eil., 8 st.
deficito dalis, priklausanti
Pavyzdys. VSS „A“
kontroliuojančiam VSS,
ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio pradžioje (+)

22

Debetas
(kreditas)

D

D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 4 st.
4 VSAFAS, 1
pr., - st. 5, 9 eil.
4 VSAFAS, 1
pr., 6 st.

D

4 VSAFAS, 1
pr., 6 st.
D
4 VSAFAS, 1
pr., - st. 7, 9 eil.
D/K
4 VSAFAS, 1
pr., - st. 8, 9
eil.
D/K

Finansinės eilutės pavadinimas

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus (viešosios, biudžetinės
įstaigos, mokesčių ir išteklių
fondai)
Dalininkų kapitalo, tenkančio
kontroliuojančiam VSS, vertė
laikotarpio pradžioje (+)
Tikrosios vertės rezervo dalis,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+)
Valiutos perkainojimo rezervo
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje
Kitų rezervų dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje
Nuosavybės metodo įtaka,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+/-)
Sukaupta perviršio/deficito dalis,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS, laikotarpio pradžioje (+/-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

K

4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 8 st.

D

4 VSAFAS, 1 pr. , 9
eil., 10 st.

D

4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 8 st.

Finansinės eilutės
pavadinimas
Sukaupto perviršio ir
deficito dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)
Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

Sukaupta perviršio/deficito
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)

Paaiškinimas
pradžioje turi viešosios
įstaigos „B“, kuri yra VSS,
nuosavybės vertybinių
popierių, suteikiančių 60
proc. balsų visuotiniame
dalininkų susirinkime, už 60
000 eurų. Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
viešosios įstaigos „B“
dalininkų kapitalas buvo 100
000 eurų Pagal subjektų
pateiktą informaciją
konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje VSAKIS
automatiškai registruojama::
K Investicijos įsigijimo
savikaina 60 000 eurų
D Dalininkų kapitalas 100
000 eurų
K Mažumos dalis 40 000
eurų
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

E35. MAŽUMOS DALIS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Mažumos dalies išskyrimas
pirminiu momentu
D
4 VSAFAS, 1
Dalininkų kapitalo dalis
K
4 VSAFAS, 1 pr. , 9 Mažumos dalis
pr., 9 eil., 4 st.
kontroliuojamuose subjektuose,
eil., 10 st.
kontroliuojamuose
tenkanti mažumai laikotarpio
subjektuose laikotarpio
pradžioje
pradžioje
D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.

Valiutos perkainojimo rezervo
dalis kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai
laikotarpio pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 6 st.

Kitų rezervų dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., st. 7.

Nuosavybės metodo įtaka,
priklausanti kontroliuojančiam
VSS laikotarpio pradžioje (+/-)

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

D

4 VSAFAS, 1
pr., 9 eil., 8 st.

Sukaupto perviršio (deficito) dalis
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai laikotarpio
pradžioje

K

4 VSAFAS, 1 pr., 9
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje
Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje

E36. PRESTIŽAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – PRADINIAI LIKUČIAI – ĮEINANTYS)
Prestižo vertės sumažinimas
D/K
Prestižo įsigijimo savikaina
K
4 VSAFAS, 1 pr. 9
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje
D/K
Prestižo nuvertėjimas (-)
D/K
4 VSAFAS, 1 pr. 9
Sukaupto perviršio
eil., 8 st.
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS,
laikotarpio pradžioje (+)
D/K
Prestižo sukaupta amortizacija (-)
D
4 VSAFAS, 1 pr.,9
Mažumos dalis
eil., 10 st.
kontroliuojamuose
subjektuose laikotarpio
pradžioje
D/K
Prestižo įsigijimo savikaina
D
13 VSAFAS, 1 pr.,
Prestižo įsigijimo savikaina
eil. 1, 10 st.
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (-)
D/K
Prestižo sukaupta amortizacija (-)
K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Prestižo sukaupta
eil. 6, 10 st.
amortizacijos suma
laikotarpio pradžioje (-)
D/K
Prestižo nuvertėjimas (-)
K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Prestižo nuvertėjimo suma
eil. 12, 10 st.
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (-)
E38. IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ NUVERTĖJIMAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Išankstiniai apmokėjimai
(nuvertėjimas)
D
13 VSAFAS,
Išankstinių mokėjimų už
K
3 VSAFAS, 2 per.Kitos veiklos sąnaudos
1 pr., eil. 14.,
nematerialųjį turtą apskaičiuota
eil. D.III
(nuvertėjimas)
9 st.
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (-)
D
12 VSAFAS,
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
1 pr., eil. 14.,
materialųjį turtą apskaičiuota
15 st.
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (-)
D/K
6 VSAFAS,
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
5 pr., eil. 6,
finansinį turtą ataskaitinio
3 st.
laikotarpio pabaigoje (-)
K

4 VSAFAS, 1 pr. , 9
eil., 10 st.

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

6 VSAFAS,
6 pr., eil. 2.,
3 st.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 15.

Išankstinių apmokėjimų
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (-)
Išankstinių mokėjimų už
nematerialųjį turtą panaikinta
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 15.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą panaikinta
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

16 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.5,
9 st.

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (-)

K

16 VSAFAS, 1
pr., eil. 2.5, 9
st.

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą nuvertėjimo atstatymas per
ataskaitinį laikotarpį (+)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Gautinų mokesčių nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(-)
Gautinų socialinių įmokų
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Gautinų finansavimo sumų
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (-)

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

Gautinų sumų už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (-)

D

K

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

D

17 VSAFAS,
7 pr., 2 eil.

K

3 VSAFAS, 2
pr. eil. B.VIII

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Sukauptų gautinų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (-)
Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(-)
Visų išankstinių apmokėjimų
gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį sąnaudos
grynąja verte (pagrindinė veikla)

E39. ATIDĖJINIAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Atidėjiniai
D
18 VSAFAS,
Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
4 pr. 1.1 eil.
išmokomis kitiems VSS, einamųjų
metų dalies likutis laikotarpio
pabaigoje (+)
D

18 VSAFAS,
4 pr. 1.2 eil.

Trumpalaikių atidėjinių, susijusių
su išmokomis kitiems VSS, likutis
laikotarpio pabaigoje (+)

D

18 VSAFAS,
4 pr. 2 eil.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, dalis po
penkerių metų (+)

D

18 VSAFAS,
4 pr. 3 eil.

K

3 VSAFAS, 2
pr.B.XIV. eil.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, dalis nuo
vienų iki penkerių metų (+)
Atidėjinių, susijusių su išmokomis
kitiems VSS, sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį (-)

D/K

3 VSAFAS, 2
pr.B.XIV. eil.

Atidėjinių operacijų
eliminavimas (tarpinė
eliminavimo sąskaita prie
VRA B.XIV. eil.)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D

18 VSAFAS, 4
pr. 1.1 eil.

D

18 VSAFAS, 4
pr. 3 eil.

Finansinės eilutės pavadinimas
Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, einamųjų
metų dalies likutis laikotarpio
pabaigoje (jungimo metu) (+)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

K

4 VSAFAS 1 pr., 8
st., 9 eil.

Sukauptas perviršis ir
deficitas

K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, dalis nuo
vienų iki penkerių metų (jungimo
metu) (+)

E40. FINANSINIS TURTAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Įsigytų vekselių ir suteiktų
paskolų pradinis diskontavimas
(amortizacija)
D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1.,
7 st.

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
ilgalaikių paskolų ilgalaikės dalies
pradinė amortizacijos suma (-)

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1.,
7 st.

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
ilgalaikių paskolų einamųjų metų
dalies pradinė amortizacijos suma
(-)

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3,
7 st.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų
ilgalaikių vekselių pradinė
amortizacijos suma (-)

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
7 st.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų
ilgalaikių vekselių einamųjų metų
dalies pradinė amortizacijos suma
(-)

D

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
7 st.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų
ilgalaikių obligacijų pradinė
amortizacijos suma (-)

Paaiškinimas

28

Debetas
(kreditas)
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2.,
7 st.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų
ilgalaikių obligacijų einamųjų
metų dalies pradinė amortizacijos
suma (-)
Išleistų vekselių ir gautų paskolų
pradinis diskontavimas
(amortizacija)

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.3., st. 6

Per ataskaitinį laikotarpį gautų
ilgalaikių paskolų ilgalaikės dalies
pradinė amortizacijos suma (-)

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.3., st. 6

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 3.2., st.
6
17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.2., st. 6

Per ataskaitinį laikotarpį gautų
ilgalaikių paskolų einamųjų metų
dalies pradinė amortizacijos suma
(-)
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių iždo vekselių pradinė
amortizacijos suma (-)
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių vekselių pradinė
amortizacijos suma (-)

K

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.2., st. 6

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių vekselių einamųjų metų
dalies pradinė amortizacijos suma
(-)

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.1., st. 6

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų pradinė
amortizacijos suma (-)

D

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.1., st. 6

K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 3.1., st.
6

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų einamųjų
metų dalies pradinė amortizacijos
suma (-)
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių obligacijų pradinė
amortizacijos suma (-)
Obligacijų, vekselių, paskolų ir
kitų ne nuosavybės vertybinių
popierių valiutos kurso
pasikeitimo įtaka

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
8 st.

Įsigytų ilgalaikių obligacijų vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3.,
8 st.

Įsigytų ilgalaikių vekselių vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1,
8 st.

Suteiktų ilgalaikių paskolų vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.4,
8 st.

Kitų įsigytų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

Debetas
(kreditas)

D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Paaiškinimas

30

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2,
8 st.

Įsigytų trumpalaikių obligacijų
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
8 st.

Įsigytų trumpalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1,
8 st.

Suteiktų trumpalaikių paskolų
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.4,
8 st.

Kitų įsigytų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Obligacijų, vekselių, paskolų ir
kitų ne nuosavybės vertybinių
popierių valiutos kurso
pasikeitimo įtaka
D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.1, st. 7

Išleistų ilgalaikių obligacijų vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.2, st. 7

Išleistų ilgalaikių vekselių vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.3, st. 7

Gautų ilgalaikių paskolų vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.5, st. 7

Kitų išleistų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.1, st. 7

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.2, st. 7

Išleistų ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.3, st. 7

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų
įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.5, st. 7

Kitų išleistų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
vertės einamųjų metų dalies
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.1, st. 7

Išleistų trumpalaikių obligacijų
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.2, st. 7

Išleistų trumpalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.3, st. 7

Gautų trumpalaikių paskolų vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.5, st. 7

Kitų išleistų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
11 st.

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3.,
11 st.

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1,
11 st.

Finansinio turto nuvertėjimas
Ilgalaikių įsigytų obligacijų
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Ilgalaikių įsigytų vekselių
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Suteiktų ilgalaikių paskolų
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

Debetas
(kreditas)

D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.4,
11 st.

Kitų ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių (laikomų iki
išpirkimo) nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2,
11 st.

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
11 st.

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1,
11 st.

D/K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.4,
11 st.

Trumpalaikių įsigytų obligacijų
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Trumpalaikių įsigytų vekselių
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Suteiktų trumpalaikių paskolų
(laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Kitų trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių (laikomų iki
išpirkimo) nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.1,
7 st.

Ilgalaikių nuosavybės vertybinių
popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.2,
7 st.

Ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.3,
7 st.

Ilgalaikių išvestinių finansinių
priemonių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.4,
7 st.
17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.1,
7 st.

Kito parduoti laikomo ilgalaikio
finansinio turto nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)
Trumpalaikių nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.2,
7 st.

Trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.3,
7 st.

Trumpalaikių išvestinių finansinių
priemonių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4,
7 st.

Kito parduoti laikomo
trumpalaikio finansinio turto
nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)
Obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, vertės pokyčio
eliminavimas (obligacijos
išleistos kito VSS)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.2.,
9 st.

Parduoti laikomų ilgalaikių
obligacijų tikrosios vertės pokytis
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

17 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.2.,
9 st.

Parduoti laikomų trumpalaikių
obligacijų tikrosios vertės pokytis
per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

Debetas
(kreditas)

D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, vertės pokyčio
eliminavimas (obligacijos įsigytos
iš kito VSS)
D/K

2 VSAFAS, 2
pr. E.I.1 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

2 VSAFAS, 2
pr. E.II.2 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies tikrosios
vertės pokytis per ataskaitinį
laikotarpį (+/-)

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.3 eil.

Išleistų trumpalaikių obligacijų
tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį (+/-)

D/K

2 VSAFAS, 2
pr., E.I.1 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį (jungimo
metu) (+/-)

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.2 eil.

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies tikrosios
vertės pokytis per ataskaitinį
laikotarpį (jungimo metu) (+/-)

2 VSAFAS, 2
pr., E.II.3 eil.

Išleistų trumpalaikių obligacijų
tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį (jungimo
metu) (+/-)

D/K

D/K

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

D/K

4 VSAFAS, 1 per., 8
st.

Sukauptas perviršis ir
deficitas

Paaiškinimas

36

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas
Finansinės ir investicinės veiklos
pajamos ir sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės
veiklos pajamos (uždirbtos) (+)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas

D/K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.4.

17 VSAFAS, 6
pr., 2.2, 2.3 eil.,
3 st., 4 st.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas (jungimo metu)

D/K

4 VSAFAS, 1 pr., 8
st.

Finansinės ir investicinės
veiklos eliminavimas
(tarpinė eliminavimo
sąskaita prie 6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.)
Sukauptas perviršis ir
deficitas

D

17 VSAFAS, 6
pr., 2.2, 2.3 eil.,
3 st., 4 st.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS einamųjų metų dalies
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas

D

17 VSAFAS, 6
pr., 2.2, 2.3 eil.,
3 st., 4 st.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS einamųjų metų dalies
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas (jungimo metu)

D

6 VSAFAS,
4 pr., eil. 1.5.

K

6 VSAFAS,
4 pr., eil. 2.4.

Kitos finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos (-)
Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas

D

17 VSAFAS,
6 pr., 2.2, 2.3
eil., 3 st., 4 st.

D

Įsigytų vekselių ir suteiktų
paskolų vėlesnė amortizacija (po
įsigijimo)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1.,
7 st.

Suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.1.,
7 st.

Suteiktų ilgalaikių paskolų
einamųjų metų dalies vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.3,
7 st.

Įsigytų ilgalaikių vekselių vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.3,
7 st.

Įsigytų ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.2.,
7 st.

Įsigytų ilgalaikių obligacijų
vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

K

17 VSAFAS,
5 pr., eil. 2.2.,
7 st.

Įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
1.3

Finansinės ir investicinės
veiklos pajamų palūkanų
pajamos

K

6 VSAFAS, 4 pr., eil.
2.3

Finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudų palūkanų
sąnaudos

Išleistų vekselių ir gautų paskolų
vėlesnė amortizacija (po
įsigijimo)
D

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.3., st.
6

Gautų ilgalaikių paskolų ilgalaikės
dalies įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.3., st. 6

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies įsigijimo savikainos
vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

D

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.2., st. 6

D

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.2., st. 6

K

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
3.2., st. 6
17 VSAFAS,
9 pr., eil.
1.1., st. 6

Išleistų ilgalaikių vekselių
įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)
Išleistų ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos vėlesnė amortizacija per
ataskaitinį laikotarpį (+)
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių iždo vekselių vėlesnė
amortizacija (-)
Išleistų ilgalaikių obligacijų
vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

D

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Išleistų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį (+)

D

17 VSAFAS,
9 pr., eil.
2.1., st. 6

K

17 VSAFAS,
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
9 pr., eil.
trumpalaikių obligacijų vėlesnė
3.1., st. 6
amortizacija (-)
Paskolų pergrupavimas į einamųjų metų dalį

D/K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.3, st.
5

Iš kito VSS gautų ilgalaikių
paskolų pergrupavimas į einamųjų
metų dalį (-)

D/K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 2.3, st.
5

Iš kito VSS gautų ilgalaikių
paskolų pergrupavimas į einamųjų
metų dalį (+)

D/K

-

Paskolų nurašymas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių ir ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas į einamųjų metų dalį
D/K

D/K

D/K

D/K

17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.2, st.
5
17 VSAFAS, 9
pr., eil. 2.2, st.
5
17 VSAFAS, 9
pr., eil. 1.1, st.
5
17 VSAFAS, 9
pr., eil. 2.1, st.
5

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
pergrupavimas į einamųjų metų
dalį (-)
Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
pergrupavimas į einamųjų metų
dalį (+)
Išleistų ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas į einamųjų metų
dalį (-)
Išleistų ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas į einamųjų metų
dalį (+)

D/K

E13. FINANSAVIMO SUMOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Finansavimo sumos
D
3 VSAFAS, 2
Finansavimo pajamos iš valstybės
K
pr., eil. A.I.1
biudžeto per ataskaitinį laikotarpį
(+)

-

Ne nuosavybės vertybinių
popierių operacijos
eliminavimas

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

Finansavimo pajamos iš
savivaldybių biudžetų per
ataskaitinį laikotarpį (+)
Finansavimo pajamos iš kitų
finansavimo šaltinių per ataskaitinį
laikotarpį (+)

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. A.I.2

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. A.I.4

K

20 VSAFAS,
4 pr., 8 st.

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl turto
perleidimo kitiems VSS (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 8 st.

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl turto
perleidimo kitiems VSS (-)

D

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

20 VSAFAS,
4 pr., 8 st.

Finansavimo sumų iš kitų
finansavimo šaltinių sumažėjimas
per ataskaitinį laikotarpį dėl turto
perleidimo kitiems VSS (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 9 st.

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 9 st.

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 9 st.

Finansavimo sumų iš kitų
finansavimo šaltinių sumažėjimas
per ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 10 st.

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus
subjektams (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 10 st.

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus
subjektams (-)

K

20 VSAFAS,
4 pr., 10 st.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių
sumažėjimas per ataskaitinį
laikotarpį dėl jų perdavimo ne
viešojo sektoriaus subjektams (-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

D

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas
Per ataskaitinį laikotarpį
pergrupuotos finansavimo sumos,
gautos iš valstybės biudžeto (+/-)
Per ataskaitinį laikotarpį
pergrupuotos finansavimo sumos,
gautos iš savivaldybės biudžeto
(+/-)
Per ataskaitinį laikotarpį
pergrupuotos finansavimo sumos,
gautos iš kitų finansavimo šaltinių
(+/-)
Išankstinių apmokėjimų VSS
pavedimams vykdyti pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį iš
valstybės biudžeto (+/-)

D/K

20 VSAFAS, 4
pr., 5 st.

D/K

20 VSAFAS, 4
pr., 5 st.

D/K

20 VSAFAS, 4
pr., 5 st.

D/K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.2., st.
3

D/K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.2., st.
3

Išankstinių apmokėjimų VSS
pavedimams vykdyti pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto (+/-)

D/K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.2., st.
3

Išankstinių apmokėjimų VSS
pavedimams vykdyti pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (+/-)

D/K

6 VSAFAS, 6
pr., eil. 1.2., st.
3

Išankstinių apmokėjimų VSS
pavedimams vykdyti pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį iš kitų
finansavimo šaltinių (+/-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

D/K

-

Finansavimo sumų
operacijų eliminavimas

E41. NEREALIZUOTAS PELNAS (NUOSTOLIS): ATSARGOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
D

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.1.

Parduotų atsargų įsigijimo
savikaina (subjekto)

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
3.1.

Parduotų atsargų įsigijimo
savikaina
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Debetas
(kreditas)
K
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.1.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.2.

K

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.2.

D

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.3.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.3.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.4.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 3.4.
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 4
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 4
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.1

K
D
K
D
K
K

D
K

D
K

Finansinės eilutės pavadinimas
Parduotų atsargų įsigijimo
savikaina (grupės)
Perleistų (paskirstytų) atsargų
įsigijimo savikaina ne VSS
(subjekto)
Perleistų (paskirstytų) atsargų
įsigijimo savikaina ne VSS
(grupės)
Sunaudotų atsargų įsigijimo
savikaina (subjekto)
Sunaudotų atsargų įsigijimo
savikaina (grupės)
Kiti nurašymai (subjekto)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
3.2.

Perleistų (paskirstytų)
atsargų įsigijimo savikaina
ne VSS

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
3.3.

Sunaudotų atsargų įsigijimo
savikaina

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
3.4.

Kiti nurašymai

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
4

Pergrupavimai (įsigijimo
savikainos)

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
10.1

Atsargų nuvertėjimo
nurašymas pardavus
atsargas

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
10.2

Atsargų nuvertėjimo
nurašymas perleidus
atsargas

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
10.3

Atsargų nuvertėjimo
nurašymas sunaudojus
veikloje atsargas

Kiti nurašymai (grupės)
Pergrupavimai (įsigijimo
savikainos) (subjekto)
Pergrupavimai (įsigijimo
savikainos) (grupės)
Atsargų nuvertėjimo nurašymas
pardavus atsargas (subjekto)

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.1
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.2

Atsargų nuvertėjimo nurašymas
pardavus atsargas (grupės)
Atsargų nuvertėjimo nurašymas
perleidus atsargas (subjekto)

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.2
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.3

Atsargų nuvertėjimo nurašymas
perleidus atsargas (grupės)
Atsargų nuvertėjimo nurašymas
sunaudojus veikloje atsargas
(subjekto)
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.3

Atsargų nuvertėjimo nurašymas
sunaudojus veikloje atsargas
(grupės)

K

8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.4
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 10.4
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 11
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 11
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 8
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 8
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 9
8 VSAFAS,
1 pr., eil. 9
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.VIII
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.VIII
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.XII

Atsargų nuvertėjimo nurašymas
nurašius atsargas (subjekto)
Atsargų nuvertėjimo nurašymas
nurašius atsargas (grupės)
Pergrupavimai (vertės
sumažėjimo) (subjekto)
Pergrupavimai (vertės
sumažėjimo) (grupės)
Atsargų nuvertėjimas per metus
(subjekto)
Atsargų nuvertėjimas per metus
(grupės)
Atsargų nuvertėjimo atstatymas
per metus (subjekto)
Atsargų nuvertėjimo atstatymas
per metus (grupės)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (subjekto)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (grupės)
Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (subjekto)

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (grupės)

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.IX
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.IX

Sunaudotų ar parduotų atsargų
savikaina (subjekto)
Sunaudotų ar parduotų atsargų
savikaina (grupės)

D
K
D
D
K
K
D
K
D
K

D

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
10.4

Atsargų nuvertėjimo
nurašymas nurašius atsargas

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
11

Pergrupavimai (vertės
sumažėjimo)

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
8

Atsargų nuvertėjimas per
metus

D/K

8 VSAFAS, 1 pr., eil.
9

Atsargų nuvertėjimo
atstatymas per metus

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil.
B.VIII

Nuvertėjimo ir nurašytų
sumų sąnaudos

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil.
B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas,
įsigytas iš savo pajamų)

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil.
B.IX

Sunaudotų ar parduotų
atsargų savikaina

Debetas
(kreditas)
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

3 VSAFAS, 2
Kitos veiklos parduotų atsargų
D/K
3 VSAFAS, 2 per.
Kitos veiklos parduotų
pr., eil. D.III.2 savikaina (subjekto)
eil. D.III.2
atsargų savikaina
D
3 VSAFAS,
Kitos veiklos parduotų atsargų
2 per.- eil. D.III savikaina (grupės)
E42. NEREALIZUOTAS PELNAS (NUOSTOLIS): NEMATERIALUSIS TURTAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
D
13 VSAFAS,
Nurašyto turto įsigijimo savikaina
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Nurašyto turto įsigijimo
1 pr., eil. 3.3.
(subjekto)
eil. 3.3.
savikaina
K
13 VSAFAS,
Nurašyto turto įsigijimo savikaina
1 pr., eil. 3.3.
(grupės)
D
13 VSAFAS,
Parduoto turto įsigijimo savikaina
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Parduoto turto įsigijimo
1 pr., eil. 3.1.
(subjekto)
eil. 3.1.
savikaina
K
13 VSAFAS,
Parduoto turto įsigijimo savikaina
1 pr., eil. 3.1.
(grupės)
D
13 VSAFAS,
Perduoto turto ne VSS įsigijimo
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Perduoto turto ne VSS
1 pr., eil. 3.2.
savikaina (subjekto)
eil. 3.2.
įsigijimo savikaina
K
13 VSAFAS,
Perduoto turto ne VSS įsigijimo
1 pr., eil. 3.2.
savikaina (grupės)
D
13 VSAFAS,
Pergrupavimai ne VSS įsigijimo
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Pergrupavimai ne VSS
1 pr., eil. 4
savikaina (subjekto)
eil. 4
įsigijimo savikaina
K
13 VSAFAS,
Pergrupavimai ne VSS įsigijimo
1 pr., eil. 4
savikaina (grupės)
K
13 VSAFAS,
Apskaičiuota amortizacijos suma
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Apskaičiuota amortizacijos
1 pr., eil. 8
per ataskaitinį laikotarpį (subjekto)
eil. 8
suma per ataskaitinį
laikotarpį
D
13 VSAFAS,
Apskaičiuota amortizacijos suma
1 pr., eil. 8
per ataskaitinį laikotarpį (grupės)
K
13 VSAFAS,
Nurašyto turto sukaupta
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Nurašyto turto sukaupta
1 pr., eil. 9.3.
amortizacijos suma (subjekto)
eil. 9.3.
amortizacijos suma
D
13 VSAFAS,
Nurašyto turto sukaupta
1 pr., eil. 9.3.
amortizacijos suma (grupės)
K
13 VSAFAS,
Parduoto turto sukaupta
D/K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Parduoto turto sukaupta
1 pr., eil. 9.1.
amortizacijos suma (subjekto)
eil. 9.1.
amortizacijos suma
K
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Debetas
(kreditas)
D
K

D
K

D
K

D
D

K
K
D
K
D
K
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.1.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.2.

Parduoto turto sukaupta
amortizacijos suma (grupės)
Perduoto turto ne VSS sukaupta
amortizacijos suma (subjekto)

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.2.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 10

Perduoto turto ne VSS sukaupta
amortizacijos suma (grupės)
Pergrupavimai ne VSS sukaupta
amortizacijos suma (subjekto)

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 10
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 14

Pergrupavimai ne VSS sukaupta
amortizacijos suma (grupės)
Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį (subjekto)

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 14
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 15

Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį (grupės)
Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (subjekto)

13 VSAFAS,
1 pr., eil. 15
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.3.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.3.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.1.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.1.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.2.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.2.

Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (grupės)
Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Parduoto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Parduoto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Perduoto turto ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Perduoto turto ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.2.

Perduoto turto ne VSS
sukaupta amortizacijos
suma

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 10

Pergrupavimai ne VSS
sukaupta amortizacijos
suma

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 14

Apskaičiuota nuvertėjimo
suma per ataskaitinį
laikotarpį

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 15

Panaikinta nuvertėjimo
suma per ataskaitinį
laikotarpį

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.3.

Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.1.

Parduoto turto sukaupta
nuvertėjimo suma

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.2.

Perduoto turto ne VSS
sukaupta nuvertėjimo suma
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Debetas
(kreditas)
K
D
D/K
D/K
K
D
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 17
13 VSAFAS,
1 pr., eil. 17
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.VIII
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.VIII
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
10 VSAFAS,
2 pr., 1.2 eil.

K

10 VSAFAS,
2 pr., 1.2 eil.

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III

D
K

D

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.XII

Finansinės eilutės pavadinimas
Pergrupavimai ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Pergrupavimai ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (subjekto)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (grupės)
Kitos veiklos sąnaudos (subjekto)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 17

Pergrupavimai ne VSS
sukaupta nuvertėjimo suma

D/K

3 VSAFAS, 2 per. eil. B.VIII

Nuvertėjimo ir nurašytų
sumų sąnaudos

D/K

3 VSAFAS, 2 per.
eil. D.III

Kitos veiklos sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (subjekto)
Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (grupės)

D/K

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.2 eil.

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo pelnas

Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (subjekto)
Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (grupės)
Kitos veiklos amortizacijos
sąnaudų operacijų atstatymas dėl
nerealizuoto pelno (nuostolio)
(subjekto)

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil.
D.III

Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo

D/K

3 VSAFAS, 2 per.
eil. D.III

Ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos (kita
veikla)

D/K

3 VSAFAS, 2 per.
eil. B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas,
įsigytas iš savo pajamų)

Kitos veiklos sąnaudos (grupės)

Kitos veiklos amortizacijos
sąnaudų operacijų atstatymas dėl
nerealizuoto pelno (nuostolio)
(grupės)
Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (subjekto)
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

3 VSAFAS,
VRA - eil.
B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (grupės)

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį
(subjekto)

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį
(grupės)

Debetas
(kreditas)

D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

3 VSAFAS, 2 per.
eil. B.II

Finansinės eilutės
pavadinimas

Nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį

E43. NEREALIZUOTAS PELNAS (NUOSTOLIS): ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
D
12 VSAFAS,
Nurašyto turto įsigijimo savikaina
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Nurašyto turto įsigijimo
1 pr., eil. 3.3.
(subjekto)
eil. 3.3.
savikaina
K
12 VSAFAS,
Nurašyto turto įsigijimo savikaina
1 pr., eil. 3.3.
(grupės)
D
12 VSAFAS,
Parduoto turto įsigijimo savikaina
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Parduoto turto įsigijimo
1 pr., eil. 3.1.
(subjekto)
eil. 3.1.
savikaina
K
12 VSAFAS,
Parduoto turto įsigijimo savikaina
1 pr., eil. 3.1.
(grupės)
D
12 VSAFAS,
Perduoto turto ne VSS įsigijimo
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Perduoto turto ne VSS
1 pr., eil. 3.2.
savikaina (subjekto)
eil. 3.2.
įsigijimo savikaina
K
12 VSAFAS,
Perduoto turto ne VSS įsigijimo
1 pr., eil. 3.2.
savikaina (grupės)
D
12 VSAFAS,
Pergrupavimai ne VSS įsigijimo
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Pergrupavimai ne VSS
1 pr., eil. 4
savikaina (subjekto)
eil. 4
įsigijimo savikaina
K
12 VSAFAS,
Pergrupavimai ne VSS įsigijimo
1 pr., eil. 4
savikaina (grupės)
D
12 VSAFAS,
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Apskaičiuota nusidėvėjimo
1 pr., eil. 8
per ataskaitinį laikotarpį (subjekto)
eil. 8
suma per ataskaitinį
laikotarpį
K
12 VSAFAS,
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma
1 pr., eil. 8
per ataskaitinį laikotarpį (grupės)
K
12 VSAFAS,
Nurašyto turto sukaupta
D/K
12 VSAFAS, 1 pr.,
Nurašyto turto sukaupta
1 pr., eil. 9.3.
nusidėvėjimo suma (subjekto)
eil. 9.3.
nusidėvėjimo suma
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Debetas
(kreditas)
D
K
D
K

D
K

D
D

K
K

D
K
D
K
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.3.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.1.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.1.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.2.

Nurašyto turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (grupės)
Parduoto turto sukaupto
nusidėvėjimo suma (subjekto)
Parduoto turto sukaupto
nusidėvėjimo (grupės)
Perduoto turto ne VSS sukaupto
nusidėvėjimo suma (subjekto)

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 9.2.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 10

Perduoto turto ne VSS sukaupto
nusidėvėjimo suma (grupės)
Pergrupavimai ne VSS sukaupto
nusidėvėjimo suma (subjekto)

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 10
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 14

Pergrupavimai ne VSS sukaupto
nusidėvėjimo suma (grupės)
Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį (subjekto)

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 14
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 15

Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį (grupės)
Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (subjekto)

12 VSAFAS,
1 pr., eil. 15
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.3.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.3.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.1.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.1.

Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį (grupės)
Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Parduoto turto sukauptas
nuvertėjimas (subjekto)
Parduoto turto sukauptas
nuvertėjimas (grupės)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.1.

Parduoto turto sukaupto
nusidėvėjimo suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.2.

Perduoto turto ne VSS
sukaupto nusidėvėjimo
suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 10

Pergrupavimai ne VSS
sukaupto nusidėvėjimo
suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 14

Apskaičiuota nuvertėjimo
suma per ataskaitinį
laikotarpį

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 15

Panaikinta nuvertėjimo
suma per ataskaitinį
laikotarpį

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.3.

Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.1.

Parduoto turto sukauptas
nuvertėjimas

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)
K
D
K
D
D/K

D/K
D
K
D
K
D
K
D
K
D/K
D/K

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.2.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 16.2.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 17
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 17
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 21
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 21
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.3.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.3.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.1.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.1.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.2.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 22.2.
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 23
12 VSAFAS,
1 pr., eil. 23
3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.VIII
3 VSAFAS, 2
pr., - eil. B.VIII

Finansinės eilutės pavadinimas
Perduoto turto ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Perduoto turto ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Pergrupavimai ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (subjekto)
Pergrupavimai ne VSS sukaupta
nuvertėjimo suma (grupės)
Tikrosios vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį suma
(subjekto)
Tikrosios vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį suma (grupės)
Nurašyto turto tikrosios vertės
suma (subjekto)
Nurašyto turto tikrosios vertės
suma (grupės)
Parduoto turto tikrosios vertės
suma (subjekto)
Parduoto turto tikrosios vertės
suma (grupės)
Perduoto turto ne VSS tikrosios
vertės suma (subjekto)
Perduoto turto ne VSS tikrosios
vertės suma (grupės)
Pergrupavimai ne VSS tikrosios
vertės suma (subjekto)
Pergrupavimai ne VSS tikrosios
vertės suma (grupės)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (subjekto)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (grupės)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.2.

Perduoto turto ne VSS
sukaupta nuvertėjimo suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 17

Pergrupavimai ne VSS
sukaupta nuvertėjimo suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 21

Tikrosios vertės pasikeitimo
per ataskaitinį laikotarpį
suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 22.3.

Nurašyto turto tikrosios
vertės suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 22.1.

Parduoto turto tikrosios
vertės suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 22.2.

Perduoto turto ne VSS
tikrosios vertės suma

D/K

12 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 23

Pergrupavimai ne VSS
tikrosios vertės suma

D/K

3 VSAFAS,
2 per.,eil. B.VIII

Nuvertėjimo ir nurašytų
sumų sąnaudos

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
10 VSAFAS,
2 pr., 125 eil.

Kitos veiklos sąnaudos (subjekto)

K

10 VSAFAS,
2 pr., 1.2 eil.

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (grupės)

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III

Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (subjekto)
Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (grupės)
Kitos veiklos nusidėvėjimo
operacijų atstatymas dėl
nerealizuoto pelno (nuostolio)
(subjekto)

K
D
D

D
K

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. D.III

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

3 VSAFAS, 2 per.
eil. D.III

Kitos veiklos sąnaudos

D/K

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.2 eil.

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo pelnas

D/K

3 VSAFAS, 2 pr.- eil.
D.III

Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo

D/K

3 VSAFAS, 2 pr.eil.
D.III

Ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos (kita
veikla)

D/K

3 VSAFAS,2 pr. eil.
B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas,
įsigytas iš savo pajamų)

D/K

3 VSAFAS, 2 pr.- eil.
B.II

Nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį

Kitos veiklos sąnaudos (grupės)
Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (subjekto)

Kitos veiklos nusidėvėjimo
operacijų atstatymas dėl
nerealizuoto pelno (nuostolio)
(grupės)
Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (subjekto)

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.XII

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (grupės)

K

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį
(subjekto)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

3 VSAFAS, 2
pr., eil. B.II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį
(grupės)

K

4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 5 st.
4 VSAFAS, 1
pr.,12 eil., 5 st.
4 VSAFAS, 1
pr., 10 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas (subjekto)
Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas (grupės)
Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, gautas perėmus
ilgalaikį turtą (subjekto)

K

4 VSAFAS, 1
pr., 10 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, gautas perėmus
ilgalaikį turtą (grupės)

K

4 VSAFAS, 1
pr., 11 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, perduotas perleidus
ilgalaikį turtą (subjekto)

D

4 VSAFAS, 1
pr., 11 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, perduotas perleidus
ilgalaikį turtą (grupės)

D
D

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

4 VSAFAS, 1 pr. 12
eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas

D/K

4 VSAFAS, 1 pr. 10
eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, gautas
perėmus ilgalaikį turtą
(subjekto)

D/K

4 VSAFAS, 1 pr - 11
eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas

Debetas
(kreditas)

Tikrosios vertės rezervo
D/K
4 VSAFAS, 1 pr 12
Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas (subjekto)
eil., 5 st.
pasikeitimas
K
Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas (grupės)
K
Tikrosios vertės rezervo
D/K
4 VSAFAS, 1 pr. 12
Tikrosios vertės rezervo
pasikeitimas, pardavus ilgalaikį
eil., 5 st.
pasikeitimas
turtą kitam VSS
E44. NEREALIZUOTAS PELNAS (NUOSTOLIS): BIOLOGINIS TURTAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
D
16 VSAFAS,
Gyvūnų sumažėjimas dėl
D/K
16 VSAFAS, 1 pr.,
Gyvūnų sumažėjimas dėl
1 pr., 3.3 eil.,
nurašymo (subjekto)
3.3 eil., 3 st.
nurašymo
3 st.
D

4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 8 st.
4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 8 st.
4 VSAFAS1
pr., eil. 12, 5 st.

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
nurašymo (grupės)

Paaiškinimas

52

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
4 st.
16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
nurašymo (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl nurašymo
(subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl nurašymo
(grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl nurašymo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl nurašymo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl nurašymo
(subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl nurašymo
(grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl nurašymo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl nurašymo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pardavimo (subjekto)

D

K

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil., 4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
nurašymo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil., 5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl nurašymo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil., 6 st.

Daugiamečių sodinių
sumažėjimas dėl nurašymo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil., 7 st

Pasėlių sumažėjimas dėl
nurašymo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil., 8 st.

Kito biologinio turto
sumažėjimas dėl nurašymo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pardavimo

Medynų sumažėjimas dėl
nurašymo (grupės)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pardavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pardavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pardavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl pardavimo
(subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl pardavimo
(grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodini sumažėjimas
dėl pardavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodini sumažėjimas
dėl pardavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
pardavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
pardavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
8 st.
16 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl pardavimo (subjekto)

K

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl pardavimo (grupės)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pardavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl pardavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 6 st.

Daugiamečių sodinių
sumažėjimas dėl pardavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
pardavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil., 8 st.

Kito biologinio turto
sumažėjimas dėl pardavimo

Paaiškinimas

54

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
3 st.
16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
perdavimo (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
perdavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
perdavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl perdavimo
(subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl perdavimo
(grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl perdavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl perdavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
perdavimo (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
perdavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl perdavimo (subjekto)

D

K

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
perdavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
perdavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl perdavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 6 st.

Daugiamečių sodinių
sumažėjimas dėl perdavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
perdavimo

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil., 8 st.

Kito biologinio turto
sumažėjimas dėl perdavimo

Gyvūnų sumažėjimas dėl
perdavimo (grupės)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl perdavimo (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl pergrupavimo
(VSS) (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl pergrupavimo
(VSS) (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių sumažėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (grupės)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
7 st.
16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

K

Pasėlių sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 3 st.

Gyvūnų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 4 st.

Medynų sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 5 st.

Parkų ir skverų želdinių
sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 6 st.

Daugiamečių sodinių
sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 7 st.

Pasėlių sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

Paaiškinimas

56

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
8 st.
16 VSAFAS,
1 pr., 3.4 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (subjekto)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
3 st.

Gyvūnų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
3 st.

Gyvūnų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
4 st.

Medynų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
4 st.

Medynų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
padidėjimas dėl pergrupavimo
(VSS) (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
5 st.

Parkų ir skverų želdinių
padidėjimas dėl pergrupavimo
(VSS) (grupės)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių padidėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
6 st.

Daugiamečių sodinių padidėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (grupės)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
7 st.

Pasėlių padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (subjekto)

D

K

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil., 8 st.

Kito biologinio turto
sumažėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 3 st.

Gyvūnų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 4 st.

Medynų padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 5 st.

Parkų ir skverų želdinių
padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 6 st.

Daugiamečių sodinių
padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 7 st.

Pasėlių padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

Kito biologinio turto sumažėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (grupės)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
7 st.

Pasėlių padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS) (grupės)

K

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto padidėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (subjekto)

D

16 VSAFAS,
1 pr., 2.4 eil.,
8 st.

Kito biologinio turto padidėjimas
dėl pergrupavimo (VSS) (grupės)

D/K

3 VSAFAS, 2
pr.- eil. B.VIII
2 pr. eil. B.VIII

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (subjekto)
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudos (grupės)
Kitos veiklos nurašymo sąnaudos
(subjekto)

D/K
K

3 VSAFAS, 2
pr.- eil. D.III

D

3 VSAFAS, 2
pr. - eil. D.III
10 VSAFAS,
2 pr., 1.2 eil.

D

K

10 VSAFAS,
2 pr., 1.2 eil.

K

3 VSAFAS, 2
pr.- eil. D.III
3 VSAFAS, 2
pr.- eil. D.III
3 VSAFAS,
VRA - eil.
B.XII

D
K

Kitos veiklos nurašymo sąnaudos
(grupės)
Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (subjekto)
Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas (grupės)
Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (subjekto)
Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo (grupės)
Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (subjekto)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D/K

16 VSAFAS, 1 pr.,
2.4 eil., 8 st.

Kito biologinio turto
padidėjimas dėl
pergrupavimo (VSS)

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil. B.VIII

Nuvertėjimo ir nurašytų
sumų sąnaudos

D/K

3 VSAFAS, 2 pr.eil.
D.III

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo, biologinio
turto nurašymo sąnaudos
(subjekto)

D/K

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.2 eil.

Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo pelnas

D/K

3 VSAFAS, 2 pr., eil.
D.III

Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. eil.
B.XII

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas,
įsigytas iš savo pajamų)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
3 VSAFAS, 2
pr. eil. B.XII

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Finansavimo sąnaudos
(perduodamas turtas, įsigytas iš
savo pajamų) (grupės)

E45. INVESTICIJOS Į KONTROLIUOJAMUS SUBJEKTUS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Investicijos į kontroliuojamus
subjektus
K
6 VSAFAS,
Įsigytų (įsigijimo savikaina) ar
D
5 pr., eil. 1.1.
parduotų investicijų į
kontroliuojamus VSS vertė (+)

Investicijos į VSS
kontroliuojamus subjektus

Eliminuojamos
kontroliuojančiojo viešojo
sektoriaus subjekto grupės
investicijos į
konsoliduojamus subjektus ir
viešojo sektoriaus subjektų
grupei tenkanti
konsoliduojamų subjektų
grynojo turto dalis.
Pavyzdys. VSS „A“ įsigijo
viešosios įstaigos „B“
nuosavybės vertybinių
popierių, suteikiančių 60
proc. balsų visuotiniame
dalininkų susirinkime, už 60
000 eurų. Įsigijimo momentu
viešosios įstaigos „B“
dalininkų kapitalas buvo 100
000 eurų Investicijos į
kontroliuojamus subjektus
eliminavimo operacijos:
K Investicijos įsigijimo
savikaina 60 000 eurų
D Dalininkų kapitalas

59

Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas
100 000 eurų * 60 proc. = 60
000 eurų
K Mažumos dalis 40 000
eurų

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus (nurašymas)

K

-

Kontroliuojamo subjekto
grynasis turtas

D

4 VSAFAS, 1 pr. 15
eil., 8 st.

K

4 VSAFAS, –1 pr. 15
eil., 8 st.

Kontroliuojamo VSS
sukaupto perviršio (deficito)
dali– - Dalininkų (kapitalo)
padidėjimo (sumažėjimo)
sumos (+)
Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr., 15
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose
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Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
6 VSAFAS, 5
pr., eil. 1.1.

Finansinės eilutės pavadinimas
Nurašytų investicijų į
kontroliuojamus VSS vertė (+)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

K/D

6 VSAFAS, 4 pr. 2.4
eil.

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos

K/D

4 VSAFAS, 1 pr. 16
eil, 8 st.

Ataskaitinio laikotarpio
grynasis perviršis (deficitas)
(+)

D

-

Investicijos į VSS
kontroliuojamus subjektus

K

-

Kontroliuojamo subjekto
grynasis turtas

D

4 VSAFAS, - 1 pr 15
eil., 8 st.

K

4 VSAFAS, 1 pr 15
eil., 8 st.

Kontroliuojamo VSS
sukaupto perviršio (deficito)
dali– - Dalininkų (kapitalo)
padidėjimo (sumažėjimo)
sumos, pergrupavimai ar
jungimai (+)
Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr 15
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose

D

-

Investicijos į VSS
kontroliuojamus subjektus

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus (pasikeitimai per
laikotarpį)
K

6 VSAFAS,
5 pr., eil. 1.1.

Įsigytų (didinant kapitalą), perkeltų
į kitą grupę ar jungimų metu
atsiradusių investicijų į
kontroliuojamus VSS vertė (+)

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus (neatlygintinas
gavimas, perdavimas)
K

6 VSAFAS, 5
pr., eil. 1.1.

Neatlygintinai gauta ar perduota
investicijų į įsteigtus
kontroliuojamus VSS vertė (+)

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

K

-

Kontroliuojamo subjekto
grynasis turtas

D

4 VSAFAS, 1 pr ,15
eil., 8 st.

K

4 VSAFAS, 1 per, 15
eil., 8 st.

Kontroliuojamo VSS
sukaupto perviršio (deficito)
dali– - Dalininkų (kapitalo)
padidėjimo (sumažėjimo)
sumos (+)
Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr, 15
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose

Investicijos į kontroliuojamus
subjektus (dalininkų kapitalo
padidėjimas arba sumažėjimas)
D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 15 eil.,
st.4.

Dalininkų (nuosavo) kapitalo
padidėjimo (sumažėjimo) sumos
(+/-)

D

4 VSAFAS, 1 pr. 15
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

D/K

-

Dalininkų kapitalo vertės
padidėjimas dėl jungimų (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr, 15
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS
(jungimo metu) (+)

E46. MAŽUMOS DALIS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
Mažumos dalies išskyrimas
pirminiu momentu

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)
D

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.
4 VSAFAS, 1
pr., 15 eil.,
4 st.

Finansinės eilutės pavadinimas
Dalininkų kapitalo dalis įsigytuose
ar įsteigtuose kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai

Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

4 VSAFAS, 1 pr., 15
eil., 10 st.

Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

Paaiškinimas
Pagal faktinius ataskaitinio
laikotarpio duomenis
apskaičiuojama
kontroliuojamų VSS
mažumos dalis, proporcinga
prie VSS grupės
nepriklausančių
kontroliuojamo VSS
dalininkų įnašų ir (arba) balsų
visuotiniame susirinkime
daliai.
Pavyzdys. VSS „A“ įsigijo
viešosios įstaigos „B“, kuri
yra VSS, nuosavybės
vertybinių popierių,
suteikiančių 60 proc. balsų
visuotiniame dalininkų
susirinkime, už 100 000 eurų.
Įsigijimo momentu viešosios
įstaigos “B” grynasis turtas
buvo 120 000 eurų (dalininkų
kapitalas buvo 10 000 eurų,
rezervai 20 000 eurų,
nuosavybės metodo įtaka - 1
000 eurų, sukauptas perviršis
91 000 eurų).
Mažumos dalies
skaičiavimas:
Įsigytos įstaigos grynasis
turtas įsigijimo momentu *
mažumos dalies balsų sk. =
120 000 eurų * (100 proc– 60 proc.) = 48 000 eurų
Mažumos dalies eliminavimo
operacijos:
K Mažumos dalis 48 000
eurų
D Dalininkų kapitalas
10 000 eurų * 40 proc. = 4
000 eurų
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

D

4 VSAFAS, 1
pr., 10 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo dalis
įsigytuose ar įsteigtuose
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 10
eil., 10 st.

Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

D

4 VSAFAS, 1
pr., 11 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo dalis
įsigytuose ar įsteigtuose
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 11
eil., 10 st.

Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

D

4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 5 st.

Tikrosios vertės rezervo dalis
įsigytuose ar įsteigtuose
kontroliuojamuose subjektuose,
tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 12
eil., 10 st.

Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

D

4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 6 st.

Kitų rezervų dalis įsigytuose ar
įsteigtuose kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 12
eil., 10 st.

D

4 VSAFAS, 1
pr., 13 eil., 6 st.

Kitų rezervų dalis įsigytuose ar
įsteigtuose kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 13
eil., 10 st.

D

4 VSAFAS, 1
pr., 14 eil., 6 st.

Kitų rezervų dalis įsigytuose ar
įsteigtuose kontroliuojamuose
subjektuose, tenkanti mažumai

K

4 VSAFAS, 1 pr., 14
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 10 eil., 7 st.

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 10
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 11 eil., 7 st.

Perimto ilgalaikio turto iš kito
viešojo sektoriaus subjekto
nuosavybės metodo įtaka, tenkanti
mažumai
Nuosavybės metodo įtaka, tenkanti
mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 11
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 15 eil., 7 st.

Nuosavybės metodo įtaka, tenkanti
mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 15
eil., 10 st.

Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D/K

-

Nuosavybės metodo įtaka, tenkanti
mažumai

K/D

-

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 10 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 10
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 11 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 11
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 12 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 12
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 13 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 13
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 14 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 14
eil., 10 st.

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., 15 eil., 8
st.

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 15
eil., 10 st.

D/K

-

Sukauptas perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

K/D

-

D/K

4 VSAFAS, 1
pr., , 16 eil.,
7 st.

Nuosavybės metodo įtaka, tenkanti
mažumai

K/D

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose
Mažumos dalis įsigytuose ar
įsteigtuose
kontroliuojamuose
subjektuose

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

Paaiškinimas

Grynasis perviršis
(deficitas), tenkantis
mažumos daliai per
laikotarpį
D/K
4 VSAFAS, 1
Einamojo laikotarpio perviršis
K/D
4 VSAFAS, 1 pr., 16 Mažumos dalis įsigytuose ar
pr.,, 16 eil.,
(deficitas), tenkantis mažumai
eil., 10 st.
įsteigtuose
8 st.
kontroliuojamuose
subjektuose
K/D
3 VSAFAS, 2 pr., J.II Grynasis perviršis
eil.
(deficitas), tenkantis
mažumos daliai per
laikotarpį
E47. PRESTIŽAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS) – SU PRESTIŽU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ NURODO TIK KONSOLIDUOJANTIS VSS
Prestižo amortizacija per
einamąjį laikotarpį
D/K
Prestižo sukaupta amortizacija (-)
K
13 VSAFAS, 1 pr.,
Per ataskaitinį laikotarpį
eil. 8, 10 st.
apskaičiuota prestižo
amortizacijos suma per
ataskaitinį laikotarpį
D/K
Prestižo sukaupta amortizacija (-)
D
6 VSAFAS, 4 pr., 2.4 Kitos finansinės ir
eil.
investicinės veiklos
sąnaudos
K/D

3 VSAFAS, 2 pr. J.II
eil.

D/K

3 VSAFAS, 2 per.,
J.II eil.

Grynasis perviršis
(deficitas), tenkantis
mažumos daliai per
laikotarpį

D/K

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.

Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas)

D

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., st.10.

Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas per
einamąjį laikotarpį
Prestižo nuvertėjimas (-)

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 14, 10 st.

Per ataskaitinį laikotarpį
apskaičiuota prestižo
nuvertėjimo suma

D

6 VSAFAS, 4 pr., 2.4
eil.

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. J.II
eil.

D/K

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.
4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos
Grynasis perviršis
(deficitas), tenkantis
mažumos daliai per
laikotarpį
Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas)
Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai

D

D/K

-

Prestižo nurašymas per einamąjį
laikotarpį
Prestižo įsigijimo savikaina

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

D

6 VSAFAS, 4 pr., 2.4
eil.

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D/K

3 VSAFAS, 2 pr. J.II
eil.

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 3.3, 10 st.

Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo įsigijimo
savikaina
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
amortizacijos suma
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
nuvertėjimo suma
Kitos finansinės ir
investicinės veiklos
sąnaudos
Grynasis perviršis
(deficitas), tenkantis
mažumos daliai per
laikotarpį

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D/K

-

Finansinės eilutės pavadinimas
Prestižo nuvertėjimas (-)

Debetas
(kreditas)
D/K
D

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.
4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas)
Einamojo laikotarpio
perviršis (deficitas),
tenkantis mažumai
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo įsigijimo
savikaina
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
amortizacijos suma
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
nuvertėjimo suma

D/K

-

Prestižo kitos operacijos
Prestižo įsigijimo savikaina

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 3.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

D

4 VSAFAS,1 pr., 6
eil., 8 st.

Sukaupta perviršio (deficito)
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS, (+)

D

4 VSAFAS, 1 pr.,, 16
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose
Sukaupta perviršio (deficito)
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS, (+)

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D

4 VSAFAS, 1 pr.,, 16
eil., 8 st.

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 3.3, 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo įsigijimo
savikaina

Paaiškinimas
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Debetas
(kreditas)

VSAFAS
nr., pr. nr., eil.
nr., st. nr.

D/K

-

Finansinės eilutės pavadinimas
Prestižo įsigijimo savikaina

Debetas
(kreditas)
D

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės
pavadinimas

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.

Sukaupto perviršio
(deficito) dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo įsigijimo
savikaina
Sukaupta perviršio (deficito)
dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

K

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 3.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo įsigijimo savikaina

D

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.

D

4 VSAFAS, 1 per.,
16 eil., 10 st.

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 9.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D

13 VSAFAS, 1 pr.,
eil. 16.3, 10 st.

D/K

-

Prestižo sukaupta amortizacija (-)

D/K

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 8 st.

D/K

-

Prestižo nuvertėjimas (-)

D

4 VSAFAS, 1 pr., 16
eil., 10 st.

Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
amortizacijos suma
Per ataskaitinį laikotarpį
nurašyto prestižo sukaupta
nuvertėjimo suma
Sukaupto perviršio ir
deficito dalis, priklausanti
kontroliuojančiam VSS (+)
Mažumos dalis
kontroliuojamuose
subjektuose

Paaiškinimas
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NEDERINAMŲ ELIMINAVIMO OPERACIJŲ, ATLIEKAMŲ DARANT VIENGUBĄ ĮRAŠĄ, ELIMINAVIMO TAISYKLĖS
Lentelėje pateikiamos operacijos, kurios vykdomos eliminuojant nederinamas operacijas, darant viengubą įrašą (rengiant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį). Šios operacijos VSAKIS vykdomos automatiškai. Lentelėje nurodoma eliminuojamos operacijos grupė, debetuojama (kredituojama) finansinė eilutė, nuoroda į
susijusį VSAFAS. Kai kredituojama finansinė eilutė yra tarpinė sąskaita, sukurta ir naudojama tik VSAKIS, vietoj nuorodos į VSAFAS pateikiama „–“.
Debetas
(kreditas)

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.

Finansinės eilutės pavadinimas

E12. PANAUDOS SUTARTYS (NEDERINAMA OPERACIJA)
K
Pagal panaudos sutartis perduoto kitiems VSS nematerialiojo turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)
K
Pagal panaudos sutartis perduoto kitiems VSS ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)
K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS gyvūnų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS medynų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS parkų ir skverų želdinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS daugiamečių sodinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS pasėlių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduoto kitiems VSS kito biologinio turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS gyvūnų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS medynų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

K

-

K

-

K

-

Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS parkų ir skverų želdinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
(tiekėjas) (+)
Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS daugiamečių sodinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas)
(+)
Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS pasėlių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

K

-

K

-

Pagal panaudos sutartis perduoto kitiems VSS kito biologinio turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas)
(+)
Pagal panaudos sutartis perduotų kitiems VSS atsargų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)
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Debetas
(kreditas)
D

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
-

Pagal panaudos sutartis gauto iš kitų VSS nematerialiojo turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gauto iš kitų VSS ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų iš kitų VSS gyvūnų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų medynų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų parkų ir skverų želdinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų daugiamečių sodinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų pasėlių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gauto kito biologinio turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gauto iš kitų VSS biologinio turto, naudojamo ne žemės ūkio veikloje, balansinė vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų medynų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų parkų ir skverų želdinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų daugiamečių sodinių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų pasėlių balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gauto kito biologinio turto balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (tiekėjas) (+)

D

-

Pagal panaudos sutartis gautų iš kitų VSS atsargų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

Finansinės eilutės pavadinimas

E13. FINANSAVIMO SUMOS (NEDERINAMA OPERACIJA)
D/K
20 VSAFAS, 5 pr.,
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
6 st., 7 st. ir 8 st.
valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)
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Debetas
(kreditas)
D/K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
20 VSAFAS, 5 pr.,
6 st., 7 st. ir 8 st.

D/K

20 VSAFAS, 5 pr.,
6 st., 7 st. ir 8 st.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

D/K

20 VSAFAS, 5 pr.,
6 st., 7 st. ir 8 st.

Iš kitų šaltinių

Finansinės eilutės pavadinimas
Iš savivaldybės biudžeto

E50. NEMATERIALUS TURTAS (NEDERINAMA OPERACIJA)
K
Patikėjimo teise perduoto turto likutinė vertė
K
Nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija (nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu),
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje (+/-)
K

-

Nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija (nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu),
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje (+/-)

E51. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS (NEDERINAMA OPERACIJA)
K
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija( ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu
(nuostoliu), nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje (+/-)
K

-

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija (ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu
(nuostoliu), nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje (+/-)

E52. IŠNUOMOTO VEIKLOS NUOMA TURTO BALANSINĖ VERTĖ (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Išnuomoto veiklos nuoma nematerialiojo turto balansinė vertė (+)
K

-

Išnuomoto veiklos nuoma ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma gyvūnų balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma medynų balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma parkų ir skverų želdinių balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma daugiamečių sodinių balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma pasėlių balansinė vertė (+)

K

-

Išnuomoto veiklos nuoma kito biologinio turto balansinė vertė (+)
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Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
-

Finansinės eilutės pavadinimas
Išnuomotų veiklos nuoma gyvūnų balansinė vertė (+)
Išnuomotų veiklos nuoma medynų
Išnuomotų veiklos nuoma parkų ir skverų želdinių
Išnuomotų veiklos nuoma daugiamečių sodinių
Išnuomotų veiklos nuoma pasėlių
Išnuomoto veiklos nuoma kito biologinio turto

K

-

Išnuomotų veiklos nuoma atsargų balansinė vertė (+)

E53. GAUTINOS BŪSIMOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – ĮEINANTYS)
K
Gautinos būsimos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
E56. GAUTINOS SUMOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS – ĮEINANTYS)
K
Suteiktų paskolų įsigijimo savikaina
E57. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius (nominalioji vertė)
K

-

Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius (balansinė vertė)

K

-

Beprocentės paskolos

K

-

Paskolos su fiksuota palūkanų norma

K

-

Paskolos su kintama palūkanų norma

E58. ĮSIPAREIGOJIMAI, ATSIRANDANTYS IŠ NUOMOS, FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITŲ PERDAVIMO SUTARČIŲ (NEDERINAMOS
OPERACIJOS)
K
Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)
K

-

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)

K

-

Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)
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Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
-

Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

K

-

Palūkanų nuo finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų (-)

K

-

Neuždirbtos nuomos pajamos (-)

K

-

Negarantuojamoji likvidacinė vertė (-)

Finansinės eilutės pavadinimas

E59. ATIDĖJINIAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Kompensacijos darbuotojams (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)
K

-

Žalos atlyginimas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Aplinkos tvarkymas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K
K

-

Turto likvidavimas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)
Restruktūrizavimas (veiklos nutraukimas) (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl
diskontavimo)

K

-

Garantijų įsipareigojimai (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Baudos (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui
(atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę
į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus
padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Santaupoms atkurti (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Kita (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo)

K

-

Kompensacijos darbuotojams (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Žalos atlyginimas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Aplinkos tvarkymas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Turto likvidavimas (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)
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Debetas
(kreditas)
K

VSAFAS nr., pr.
nr., eil. nr., st. nr.
-

Restruktūrizavimas (veiklos nutraukimas) (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Garantijų įsipareigojimai (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Baudos (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui
(atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę
į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl
diskontavimo)

K

-

Santaupoms atkurti (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Kita (atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, vertės pasikeitimas dėl diskontavimo)

K

-

Kompensacijos darbuotojams (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K
K

-

Žalos atlyginimas (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)
Aplinkos tvarkymas (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Turto likvidavimas (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Restruktūrizavimas (veiklos nutraukimas) (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Garantijų įsipareigojimai (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Baudos (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui
(panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę
į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Santaupoms atkurti (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kita (panaudota atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kompensacijos darbuotojams (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)
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-

Žalos atlyginimas (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Aplinkos tvarkymas (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Turto likvidavimas (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Restruktūrizavimas (veiklos nutraukimas) (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Garantijų įsipareigojimai (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Baudos (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui
(panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę
į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Santaupoms atkurti (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kita (panaikinta atidėjinių, kuriuos tikėtina mokėti VSS, suma)

K

-

Kompensacijos darbuotojams (jungimo metu)

K

-

Žalos atlyginimas (jungimo metu)

K

-

Aplinkos tvarkymas (jungimo metu)

K

-

Turto likvidavimas (jungimo metu)

K

-

Restruktūrizavimas (veiklos nutraukimas) (jungimo metu)

K

-

Garantijų įsipareigojimai (jungimo metu)

K

-

Baudos (jungimo metu)

K

-

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui
(jungimo metu)

K

-

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę
į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti (jungimo metu)
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-

Santaupoms atkurti (jungimo metu)

K

-

Kita (jungimo metu)

K

-

Atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką (įsigijimo savikaina (nediskontuota)
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E60. SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)
K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: bankai (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų. ne finansų įstaigos (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: bankai (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: ne finansų įstaigos (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)
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-

Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų (suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos
per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: bankai (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos
per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: ne finansų įstaigos (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: bankai (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)
Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos
per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: ne finansų įstaigos (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo
suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį)
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-

Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų (grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės)
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės
(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: bankai (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie
priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės)
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: ne finansų įstaigos (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų,
kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės
(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės
(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: bankai (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie
priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės)
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: ne finansų įstaigos (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės)
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės
(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)
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-

Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų (įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie
priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: bankai (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: ne finansų įstaigos (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: bankai (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: ne finansų įstaigos (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų (valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų. valstybės socialinės apsaugos fondai (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: bankai (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų: ne finansų įstaigos (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: vietos valdžia (savivaldybės) (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: valstybės socialinės apsaugos fondai (jungimo metu)
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-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: bankai (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų: finansų įstaigos (ne bankai) (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų. ne finansų įstaigos (jungimo metu)

K

-

Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų (jungimo metu)

K

-

Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų (jungimo metu)
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E61. KITOS PAJAMOS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių
E62. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Finansinių įsipareigojimų dalis eurais
K

-

Finansinių įsipareigojimų dalis JAV doleriais

K

-

Finansinių įsipareigojimų dalis kitomis valiutomis

K

-

Turimo finansinio turto, išreikšto nacionaline ir užsienio valiuta, balansinė vertė eurais

K

-

Turimo finansinio turto, išreikšto nacionaline ir užsienio valiuta, balansinė vertė užsienio valiuta

E63. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI (NEDERINAMOS OPERACIJOS)
K
Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti

________________________

