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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šio standarto tikslas – nustatyti, kaip turi būti pateikiama ir grupuojama informacija apie 

įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. 

2. Šis standartas nustato balanso sudarymo tvarką ir formas, išskyrus konsoliduotuosius ir kai 

kurių specialiųjų sričių įmonių balansus, kurių formos pateiktos tų įmonių apskaitai skirtuose 

standartuose. Atskirų rūšių įmonėms skirtos balanso formos pateikiamos: 

2.1. visoms įmonėms, išskyrus nurodytas 2.2–2.5 punktuose, – 1 priede; 

2.2. mažoms įmonėms, pasirinkusioms rengti sutrumpintą balansą, – 2 priede; 

2.3. labai mažoms įmonėms, pasirinkusioms rengti trumpą balansą, – 3 priede; 

2.4. valstybės įmonėms ir savivaldybės įmonėms – 4 priede; 

2.5. visus verslo apskaitos standartus taikantiems neribotos civilinės atsakomybės juridiniams 

asmenims, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji 

nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, – 2 priede; 

2.6. visus verslo apskaitos standartus taikančioms mažosioms bendrijoms – 2 priede. 

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

3. Pagrindinės šio standarto sąvokos: 

3.1. Įmonės balansas (toliau – balansas) – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas 

įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

3.2. Įmonės ilgalaikis turtas (toliau – ilgalaikis turtas) – turtas, kurį įmonė naudoja 

ekonominei naudai gauti ilgiau kaip 12 mėnesių. 

3.3. Įmonės nuosavas kapitalas (toliau – nuosavas kapitalas) – įmonės turto vertės dalis, 

likusi iš visos turto vertės atėmus visų įsipareigojimų vertę. 

3.4. Įmonės trumpalaikis turtas (toliau – trumpalaikis turtas) – turtas, kurį įmonė sunaudoja 

ekonominei naudai gauti per 12 mėnesių arba per vieną savo veiklos ciklą. 

3.5. Įmonės turtas (toliau – turtas) – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, 

kurias įmonė valdo, naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ir kurias naudodama tikisi gauti 

ekonominės naudos. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6b0374013ff11e58569be21ff080a8c
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3.6. Įmonių grupės įmonė – tos pačios įmonių grupės patronuojančioji arba patronuojamoji 

įmonė. 

3.7. Įsipareigojimas – dėl ūkinių įvykių ar atliktų ūkinių operacijų atsirandanti prievolė, kurią 

privaloma ar ateityje bus privaloma atlikti atsiskaitant turtu ir kurios dydį galima objektyviai 

nustatyti. 

4. Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės ir 

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymuose ir 

kituose verslo apskaitos standartuose. 

 

III. TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5. Balanse pateikta informacija turi teisingai parodyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir 

įsipareigojimų būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

6. Balanse turtas ir įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

7. Turtui priskiriamas ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, ateinančių laikotarpių sąnaudos 

ir sukauptos pajamos, kurios neskirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. Ateinančių laikotarpių 

sąnaudos ir sukauptos pajamos paaiškintos standarto aštuntame skyriuje.  

8. Ilgalaikiam turtui priskiriamas nematerialusis, materialusis, finansinis, biologinis ir kitas 

turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. 

9.  Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, sumokėti avansai, pagal sutartis vykdomų 

darbų vertė, biologinis turtas, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir 

jų ekvivalentai ir kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą. 

10. Įsipareigojimams priskiriamos dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos), atidėjiniai, 

sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, kurios neskirstomos į ilgalaikes ir 

trumpalaikes, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių 

pajamos paaiškintos standarto tryliktame skyriuje. 

11. Dotacijos laikomos įsipareigojimu, nes įmonė įsipareigoja įvykdyti dotacijos teikėjo 

nustatytas sąlygas.  

12. Atidėjinys – tai įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko 

negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.  

13. Po vienų metų mokėtinoms sumoms ir kitiems ilgalaikiams įsipareigojimams, kuriuos 

įmonė turės įvykdyti po vienų metų nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, priskiriamos 

įmonės skolos prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems juridiniams 

ir fiziniams asmenims. Po vienų metų mokėtinoms sumoms ir kitiems ilgalaikiams įsipareigojimams 

taip pat priskiriamos trumpalaikės paskolos, jei jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta 

pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui.  

14. Per vienus metus mokėtinoms sumoms ir kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams, 

kuriuos įmonė turės įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per vienus metus nuo 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, priskiriamos įmonės skolos prekybos partneriams, kredito 

įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Per vienus metus 
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mokėtinoms sumoms ir kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių skolų 

dalis, kuri turės būti sumokama per vienus metus. 

 

IV. BALANSE PATEIKIAMOS INFORMACIJOS GRUPAVIMAS 

 

15. Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka: 

15.1.   A. Ilgalaikis turtas; 

15.2.   1. Nematerialusis turtas; 

15.3.   2. Materialusis turtas; 

15.4.   3. Finansinis turtas; 

15.5.   4. Kitas ilgalaikis turtas; 

15.6.   B. Trumpalaikis turtas; 

15.7.   1. Atsargos; 

15.8.   2. Per vienus metus gautinos sumos; 

15.9.   3. Trumpalaikės investicijos; 

15.10.   4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

15.11.   C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos; 

15.12.   D. Nuosavas kapitalas; 

15.13.   1. Kapitalas; 

15.14.   2. Akcijų priedai; 

15.15.   3. Perkainojimo rezervas; 

15.16.   4. Rezervai; 

15.17.   5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai); 

15.18.   E. Dotacijos, subsidijos; 

15.19.   F. Atidėjiniai; 

15.20.   G. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai; 

15.21.   1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai; 

15.22.   2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai; 

15.23.   H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos. 

16. Šiame standarte nustatytos balanso formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, 

kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai Juridinių asmenų 

registre. Įmonės savo nuožiūra negali keisti nustatytų balanso formų, įrašyti kitokius straipsnių 

pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai 

juose nurodytos sumos lygios nuliui. Balanso formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti 

į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei yra šios dvi sąlygos: 

16.1.to reikia dėl įmonės veiklos specifikos; 

16.2.būtina norint pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę.  
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V. LABAI MAŽŲ ĮMONIŲ TRUMPAME BALANSE PATEIKIAMA 

INFORMACIJA 

 

17. Labai mažų įmonių, kurios pasirinko rengti 1-ojo verslo apskaitos standarto 

„Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nustatytą finansinių ataskaitų rinkinį, trumpame balanse 

informacija išdėstoma tokia tvarka: 

17.1. A. Ilgalaikis turtas; 

17.2. 1. Materialusis turtas; 

17.3. 2. Kitas ilgalaikis turtas; 

17.4. B. Trumpalaikis turtas; 

17.5. 1. Atsargos; 

17.6. 2. Kitas trumpalaikis turtas; 

17.7. C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos; 

17.8. D. Nuosavas kapitalas; 

17.9. E. Dotacijos, subsidijos; 

17.10. F. Atidėjiniai; 

17.11. G. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai; 

17.12. 1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai; 

17.13. 2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai; 

17.14. H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos. 

18. Pateikiant trumpo balanso privalomų straipsnių sumas ir skaidant jas į smulkesnes 

sudėtines dalis taikomos šio standarto 16 punkto nuostatos. 

19. Kai labai mažos įmonės pasirenka rengti trumpą balansą ir todėl nerengia aiškinamojo 

rašto, jos po trumpu balansu pateikia, jei turi, tokią informaciją:  

19.1. Balanse neparodytų finansinių pasižadėjimų, garantijų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų 

ir neapibrėžtojo turto bendras sumas, nurodo visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį.  

19.2. Visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus, įmonių 

grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba 

asocijuotosiomis įmonėmis. 

19.3. Įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų 

paskolų sumas, nurodo palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas 

arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų 

pasižadėjimų sumą, atskirai nurodo įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią 

sumą. 

19.4. Apie savas akcijas: 

19.4.1. Visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio 

kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro. 

19.4.2. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę 

ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro. 

19.4.3. Jeigu savos akcijos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, jų apmokėjimą. 

19.4.4. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastis. 
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20. Labai mažos įmonės, kurios turi standarto 19 punkte nurodytos informacijos, po 

trumpu balansu pateikia nuorodą, kad informacija pateikiama trumpo balanso priede.  

 

VI. ILGALAIKIS TURTAS 

 

21. Ilgalaikio turto dalyje parodomas nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas turtas, 

kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą. 

22. Nematerialusis turtas – nepiniginis, materialios formos neturintis turtas, kuris naudojamas 

prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Nematerialiojo turto straipsnyje 

parodomi plėtros darbai, prestižas, programinė įranga, dėl koncesijos sutarčių atsiradęs 

nematerialusis turtas, patentai, licencijos, prekių ženklai, taršos leidimai, panašios teisės ir kitas 

nematerialusis turtas, taip pat už nematerialųjį turtą sumokėti avansai. Nematerialiojo turto 

pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis 

turtas“ ir 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai“.  

23. Materialusis turtas – materialią formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, 

paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Materialiojo turto straipsnyje parodoma žemė, 

pastatai ir statiniai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai, 

investicinis turtas, už materialųjį turtą sumokėti avansai, vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai. Įsigytos teisės į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą parodomos ilgalaikio materialiojo 

turto straipsnio eilutėse Žemė ir Pastatai ir statiniai, jei tokios teisės atitinka 12-ajame verslo 

apskaitos standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus priskyrimo ilgalaikiam turtui požymius. 

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 12-asis verslo apskaitos 

standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“. 

24. Finansinio turto straipsnyje pateikiama informacija apie ilgalaikį finansinį turtą, t. y. 

asocijuotųjų ir įmonių grupės įmonių akcijos, paskolos asocijuotosioms ir įmonių grupės įmonėms, 

iš asocijuotųjų ir įmonių grupės įmonių gautinos sumos, kitos po vienų metų gautinos sumos, 

ilgalaikės investicijos ir kitas finansinis turtas. Finansinio turto pripažinimo ir apskaitos reikalavimus 

nustato 15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 16-asis verslo 

apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias 

įmones“, 18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 20-asis 

verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 26-asis verslo apskaitos 

standartas „Išvestinės finansinės priemonės“ ir 37-asis verslo apskaitos standartas „Jungtinė veikla“. 

25. Kito ilgalaikio turto straipsnyje parodomas atidėtojo pelno mokesčio turtas, biologinis 

turtas ir kitas ilgalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose ilgalaikio turto straipsniuose. Atidėtojo 

pelno mokesčio turto pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 24-asis verslo apskaitos 

standartas „Pelno mokestis“, biologinio turto pripažinimo ir apskaitos reikalavimus – 17-asis verslo 

apskaitos standartas „Biologinis turtas“.  

26. Labai mažos įmonės trumpo balanso kito ilgalaikio turto straipsnyje parodo standarto 22, 

24 ir 25 punktuose nurodytą informaciją. 
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VII. TRUMPALAIKIS TURTAS 

 

27. Trumpalaikio turto dalyje parodomos atsargos, per vienus metus gautinos sumos, 

trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

28. Atsargų straipsnyje parodomos žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės, nebaigta 

produkcija ir vykdomi darbai, produkcija, prekės, skirtos perparduoti, biologinis turtas, ilgalaikis 

materialusis turtas, skirtas parduoti, už atsargas ir paslaugas sumokėti avansai. Atsargų pripažinimo 

ir apskaitos reikalavimus nustato 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“. Biologinio turto 

pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“. 

Pagal statybos ir kitas ilgalaikes sutartis vykdomų darbų apskaitos reikalavimus nustato 25-asis verslo 

apskaitos standartas „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. 

29. Per vienus metus gautinų sumų straipsnyje parodomos pirkėjų, įmonių grupės įmonių ir 

asocijuotųjų įmonių skolos, kitos gautinos sumos. Per vienus metus gautinos sumos balanse 

parodomos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 

reikalavimus. 

30. Trumpalaikių investicijų straipsnyje parodomos parduoti laikomos įmonių grupės įmonių 

akcijos ir kitos investicijos, pavyzdžiui, terminuotieji indėliai, įsigyti vertybiniai popieriai, dėl 

išvestinės finansinės priemonės atsiradęs trumpalaikis finansinis turtas. 

31. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje įvairia valiuta laikomi 

pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

32. Labai mažos įmonės trumpo balanso kito trumpalaikio turto straipsnyje parodo standarto 

29–31 punktuose nurodytą informaciją. 

 

VIII. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 

 

33. Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius 

ataskaitinius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, 

už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, kai bus patiriamos.   

34. Sukauptos pajamos – tai per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius įmonės 

uždirbtomis pajamomis pripažintos sumos, dėl kurių skolininkas prisiima įsipareigojimą sumokėti 

ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais už įmonės per tam tikrą laikotarpį teikiamas tęstinio pobūdžio 

paslaugas, už kurias uždirbtos pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant į paslaugų įvykdymo 

lygį.  

 

IX. NUOSAVAS KAPITALAS 

 

35. Nuosavo kapitalo dalyje parodomas kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervas 

(rezultatai), rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Nuosavo kapitalo pripažinimo ir apskaitos 

reikalavimus nustato 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. 

36. Kapitalo straipsnyje parodomas pasirašytasis įstatinis arba pagrindinis kapitalas, 

neapmokėta pasirašytojo įstatinio kapitalo dalis ir savos akcijos, pajai. Neribotos civilinės 
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atsakomybės juridiniai asmenys ir mažosios bendrijos kapitalo straipsnyje parodo iš savininkų 

faktiškai gautus įnašus. 

37. Akcijų priedų straipsnyje parodoma akcijų priedų suma, kuri yra akcijų emisijos kainos 

ir jų nominalios vertės skirtumas. 

38. Perkainojimo rezervo straipsnyje parodomas ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo ir 

iš veiksmingų apsidraudimo priemonių atsiradusio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų 

vertinimo tikrąja verte rezultatas pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą „Nuosavas kapitalas“, 12-ąjį 

verslo apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 26-ąjį verslo apskaitos standartą 

„Išvestinės finansinės priemonės“.  

39. Rezervų straipsnyje parodomas privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas, 

rezervas savoms akcijoms įsigyti ir kiti rezervai. 

40. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius 

laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas, pelnas arba patirti, bet dar nepadengti, nuostoliai. 

41. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės nuosavo kapitalo dalyje parodo įmonės 

savininko kapitalą, turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantį kapitalą, 

privalomąjį rezervą, perkainojimo rezervą, kitus rezervus ir nepaskirstytąjį pelną (nuostolius). 

Valstybės įmonė, kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra centralizuotai valdomo valstybės turto 

valdytoja, nuosavo kapitalo dalyje taip pat parodo turtą, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir 

įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo 

teise, atitinkantį kapitalą (toliau – centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas). 

 

X. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

 

42. Dotacijų, subsidijų dalyje parodoma valstybės ar savivaldybės institucijų įmonei 

teikiama dotacija, jei įmonė anksčiau įvykdė arba ateityje įvykdys dotacijos teikėjos nustatytas 

sąlygas. Dotacijų pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 21-asis verslo apskaitos standartas 

„Dotacijos ir subsidijos“. 

 

XI. ATIDĖJINIAI  

 

43. Atidėjinių dalyje parodomi pensijų ir panašių įsipareigojimų, mokesčių ir kiti 

atidėjiniai.  

44. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjinių straipsnyje parodomos pensijų ir kito 

ilgalaikio atlygio darbuotojams sumos. Ilgalaikio atlygio darbuotojui pripažinimo ir apskaitos 

reikalavimus nustato 31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui“.  

45. Mokesčių atidėjinių straipsnyje parodomi atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai ir 

su mokesčiais susiję įsipareigojimai, kurie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną gali egzistuoti, 

tačiau galutinės jų padengimo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti. Atidėtojo pelno 

mokesčio įsipareigojimo pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 24-asis verslo apskaitos 

standartas „Pelno mokestis“. 

46. Kitų atidėjinių straipsnyje parodomi reikalavimams ir įsipareigojimams apmokėti 

skirti ilgalaikiai atidėjiniai ir kiti atidėjiniai, kurie sudaromi atsižvelgiant į įmonės apskaitos politiką, 
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pavyzdžiui, tikėtinoms baudoms sumokėti, garantiniams įsipareigojimams vykdyti, žalai gamtai 

kompensuoti. Atidėjinių pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 19-asis verslo apskaitos 

standartas „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“. 

 

XII. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

47. Mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų dalyje parodomos po vienų metų mokėtinos 

sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ir per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai, kurių pripažinimo ir apskaitos reikalavimus nustato 18-asis verslo apskaitos 

standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 20-asis verslo apskaitos standartas 

„Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno 

mokestis“ ir 31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui“.  

48. Po vienų metų mokėtinos sumos – skolos, kurias reikės sumokėti per ilgesnį kaip 

12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Po vienų metų mokėtinų sumų 

ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje parodomos įmonės skolos kredito įstaigoms, tiekėjams, 

įmonių grupės ir asocijuotosioms įmonėms, pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos, valstybės 

institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims mokėtinos sumos, gauti avansai, skoliniai 

įsipareigojimai, kuriuos sudaro skolos pagal skolos vertybinius popierius, finansinės nuomos ir 

panašūs įsipareigojimai.  

49. Per vienus metus mokėtinos sumos – skolos, kurias įmonė turės sumokėti per 

trumpesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Per vienus metus 

mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje parodomi skoliniai įsipareigojimai, 

skolos kredito įstaigoms, tiekėjams, įmonių grupės ir asocijuotosioms įmonėms, pagal vekselius ir 

čekius mokėtinos sumos, valstybės institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims 

mokėtinos sumos, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir gauti 

avansai. 

 

XIII. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

 

50. Sukauptos sąnaudos – tai per ataskaitinį ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais už 

gautas tęstines paslaugas įmonės sąnaudomis tolygiai pripažintos sumos, dėl kurių ji prisiėmė 

įsipareigojimą sumokėti ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pavyzdžiui, pagal sutartį įmonė už 

visą nuomos laikotarpį įsipareigoja sumokėti sutarties laikotarpio pabaigoje.  

51. Ateinančių laikotarpių pajamas sudaro įmonės dar neuždirbtos, tačiau pirkėjų 

(užsakovų) už teikiamas tęstinio pobūdžio paslaugas, pavyzdžiui, nuomos, apsaugos, sumokėtos 

sumos, kurios pajamomis bus tolygiai pripažįstamos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai, 

suteikus paslaugą, jos bus uždirbamos.  

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Šis standartas taikomas sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių 

ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.  

___________________  
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2-ojo verslo apskaitos 

standarto „Balansas“  

1 priedas 

 

(Balanso forma) 

 

 

 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

 

 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

 

 

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

 

 

(Tvirtinimo žyma) 

 

 

20…..M……………D.  BALANSAS 

 

_____________________________ Nr. _____ 
(ataskaitos sudarymo data) 

 

__________________                                                                     ____________________________ 
(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

 

Eil. Nr. Straipsniai Pasta-

bos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS    

1. NEMATERIALUSIS TURTAS    

1.1. Plėtros darbai    

1.2. Prestižas    

1.3. Programinė įranga     

1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir 

panašios teisės 

   

1.5. Kitas nematerialusis turtas    

1.6. Sumokėti avansai     

2. MATERIALUSIS TURTAS    

2.1. Žemė    

2.2. Pastatai ir statiniai    

2.3. Mašinos ir įranga    

2.4. Transporto priemonės    

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai     

2.6. Investicinis turtas    

2.6.1 Žemė    

2.6.2. Pastatai    

2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai 

   

3. FINANSINIS TURTAS    

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos    
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3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms    

3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos     

3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos    

3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms     

3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos     

3.7. Ilgalaikės investicijos    

3.8. Po vienų metų gautinos sumos     

3.9. Kitas finansinis turtas    

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS     

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas    

4.2. Biologinis turtas    

4.3. Kitas turtas    

B. TRUMPALAIKIS TURTAS    

1. ATSARGOS    

1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės     

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai     

1.3. Produkcija     

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti    

1.5. Biologinis turtas    

1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti     

1.7. Sumokėti avansai     

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS     

2.1. Pirkėjų skolos     

2.2. Įmonių grupės įmonių skolos     

2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos    

2.4. Kitos gautinos sumos     

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS    

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos    

3.2. Kitos investicijos     

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI    

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS 

   

 TURTO IŠ VISO    

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS    

1. KAPITALAS    

1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas    

1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)    

1.3. Savos akcijos, pajai (–)    

2. AKCIJŲ PRIEDAI    

3. PERKAINOJIMO REZERVAS     

4. REZERVAI     

4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) 

kapitalas 

   

4.2. Savoms akcijoms įsigyti    

4.3. Kiti rezervai    

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)    

5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)    

5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)    

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    

F. ATIDĖJINIAI    

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai    

2. Mokesčių atidėjiniai    

3. Kiti atidėjiniai    

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI    
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1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

1.1. Skoliniai įsipareigojimai    

1.2. Skolos kredito įstaigoms    

1.3. Gauti avansai    

1.4. Skolos tiekėjams    

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos     

1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos     

1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos     

1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai    

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 

KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

2.1. Skoliniai įsipareigojimai    

2.2. Skolos kredito įstaigoms    

2.3. Gauti avansai    

2.4. Skolos tiekėjams    

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos     

2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos     

2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos    

2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai    

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai     

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai    

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

   

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO 

   

 

 

_______________________________             _______________              ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                        (vardas ir pavardė) 

 

 

_______________________________________            _________________                  ________________________ 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                    (parašas)                                          (vardas ir pavardė) 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 
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2-ojo verslo apskaitos 

standarto „Balansas“  

2 priedas 

 

(Sutrumpinto balanso forma) 

 

 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

 

 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

 

 
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

 

 

 

 (Tvirtinimo žyma) 
 

 

20…..M……………D.  BALANSAS 

 

_____________________________ Nr. _____ 
(ataskaitos sudarymo data) 

__________________                                                                       ____________________________ 
(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                            (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pasta-

bos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS     

1. Nematerialusis turtas    

2. Materialusis turtas    

3. Finansinis turtas    

4. Kitas ilgalaikis turtas     

B. TRUMPALAIKIS TURTAS    

1. Atsargos     

2. Per vienus metus gautinos sumos     

3. Trumpalaikės investicijos     

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai    

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS 

   

 TURTO IŠ VISO    

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS    

1. Kapitalas    

2. Akcijų priedai    

3. Perkainojimo rezervas     

4. Rezervai    

5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)     

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    

F. ATIDĖJINIAI    

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI    
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1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

   

2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

   

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

   

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO 

   

 

 

_______________________________          _______________              ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 

 

 

_______________________________________          _________________                 ________________________ 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                   (parašas)                                       (vardas ir pavardė) 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 
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2-ojo verslo apskaitos 

standarto „Balansas“  

3 priedas 

 

 

(Labai mažų įmonių trumpo balanso forma) 

 

 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

 

 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

 

 
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

 

 

 

 (Tvirtinimo žyma) 
 

 

20…..M……………D.  BALANSAS 

 

_____________________________ Nr. _____ 
(ataskaitos sudarymo data) 

__________________                                                                      ____________________________ 
(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

 
Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pasta-

bos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS     

1. Materialusis turtas    

2. Kitas ilgalaikis turtas    

B. TRUMPALAIKIS TURTAS    

1. Atsargos    

2. Kitas trumpalaikis turtas    

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS 

   

 TURTO IŠ VISO    

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS    

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    

F. ATIDĖJINIAI    

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI    

1. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

   

2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai 
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H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

   

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO 

   

 

_______________________________           _______________                ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                          (vardas ir pavardė) 

 

 

_______________________________________           _________________                     ________________________ 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                     (parašas)                                          (vardas ir pavardė) 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 
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2-ojo verslo apskaitos 

standarto „Balansas“ 

4 priedas 

 

(Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių balanso forma) 

 

 

 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

 

 
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

 

 
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

 

 

    (Tvirtinimo žyma) 

 

 

20…..M……………D.  BALANSAS 

 

_____________________________ Nr. _____ 
(ataskaitos sudarymo data) 

 

__________________                                                                      ____________________________ 
(ataskaitinis laikotarpis)                                                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pasta-

bos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS    

1. NEMATERIALUSIS TURTAS    

1.1. Plėtros darbai    

1.2. Programinė įranga    

1.3. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir 

panašios teisės 

   

1.4. Kitas nematerialusis turtas    

1.5. Sumokėti avansai     

2. MATERIALUSIS TURTAS    

2.1. Žemė    

2.2. Pastatai ir statiniai    

2.3. Mašinos ir įranga    

2.4. Transporto priemonės    

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai    

2.6. Investicinis turtas    

2.6.1. Žemė    

2.6.2. Pastatai    

2.7 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai 

   

3. FINANSINIS TURTAS    

3.1. Po vienų metų gautinos sumos     

3.2. Kitas finansinis turtas    
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4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS    

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas    

4.2. Biologinis turtas    

4.3. Kitas turtas    

B. TRUMPALAIKIS TURTAS    

1. ATSARGOS    

1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės    

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai    

1.3. Produkcija     

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti    

1.5. Biologinis turtas    

1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti     

1.7. Sumokėti avansai     

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS     

2.1. Pirkėjų skolos    

2.2. Kitos gautinos sumos     

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS    

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI    

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS 

   

 TURTO IŠ VISO    

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS    

1. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS    

2. TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI 

TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS 

KAPITALAS 

   

3. CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS 

TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS 

   

4. PERKAINOJIMO REZERVAS    

5. REZERVAI    

5.1. Privalomasis    

5.2. Kiti rezervai    

6. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)    

6.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)    

6.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)    

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    

F. ATIDĖJINIAI    

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai    

2. Mokesčių atidėjiniai    

3. Kiti atidėjiniai    

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI    

1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

1.1. Skoliniai įsipareigojimai    

1.2. Skolos kredito įstaigoms    

1.3. Gauti avansai    

1.4. Skolos tiekėjams    

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos     

1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai    

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 

KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

2.1. Skoliniai įsipareigojimai    

2.2. Skolos kredito įstaigoms    

2.3. Gauti avansai    



Audito ir apskaitos tarnyba 

 2 VAS / 18 

2.4. Skolos tiekėjams    

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos     

2.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai    

2.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai    

2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai    

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 

   

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO 

   

 

 

_______________________________            _______________                ____________________ 
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                      (vardas ir pavardė) 

 
_______________________________________           _________________                     ________________________ 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio                       (parašas)                                        (vardas ir pavardė) 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 

 

 


