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skyrius

Su savikainos kalkuliavimo metodų, taip pat ir procesinių, esme jau susipažinote 
knygos trečiajame ir dešimtajame skyriuose. Be abejo, prisimenate, kad šios savikainos 
kalkuliavimo sistemos užima labai svarbią vietą kaštų buhalterinėje apskaitoje. Vieną 
pagrindinių (tradicinių) savikainos kalkuliavimo metodų – užsakyminį – išnagrinėjo
me 13 skyriuje. Šiame skyriuje aptarsime procesinius metodus – paprastąjį (tam skirtas 
14.2 poskyris) bei fazinį (tam skirtas 14.3 poskyris), ir jo abu  variantus: nepusfabrikatinį 
ir pusfabrikatinį. 15 skyriuje aprašysime mišrius metodus, apimančius įvairius užsaky
minio bei procesinių metodų derinius.

Šiame skyriuje procesinių metodų (paprastojo bei fazinio) taikymą aptarsime išsa
miai, detaliai išnagrinėsime tiesioginių ir netiesioginių išlaidų priskyrimo ir paskirstymo 
produktams, taikant šiuos metodus, klausimus. Taip pat aptarsime, kaip kalkuliuojama 
produktų pilnoji savikaina, į ją įskaičiuojant ir įmonės bendruosius bei administracinius 
kaštus. Pateiksime dažniausiai įmonėse produktų gamybos išlaidoms fiksuoti naudoja
mų dokumentų pavyzdžius. Išaiškinsime ir išlaidų buhalterinės apskaitos procesiniais 
metodais korespondencijas vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų plano sąskaitose. Taigi, 
iki šiol nagrinėjome ypač svarbius bendruosius procesinių savikainos kalkuliavimo sis
temų aspektus, o dabar, vadovaudamiesi 14 skyriuje išdėstyta medžiaga, šias sistemas 
pasirengsite diegti savo įmonėse praktiškai.

Primename, kad visi aptariami procesinių savikainos kalkuliavimo metodų tai
kymo klausimai įvairiose įmonėse gali būti sprendžiami savitai, nes tai priklauso nuo 
daugybės konkrečių aplinkybių. Tai reiškia, kad kiekvienos įmonės vadovas turi regla
mentuoti šią ir visas kitas menedžmento buhalterinės apskaitos sritis, nes jų, kaip žinote, 
nereglamentuoja nei nacionaliniai, nei kokie nors tarptautiniai norminiai aktai, o įvairi 
didaktinė literatūra (taip pat ir ši knyga) yra labai svarbi, bet tik rekomenduojamojo po
būdžio, vykdant sudėtingus kaštų apskaitos, taip pat produktų savikainos kalkuliavimo 
procesus. 

14 PROCESINIAI PRODUKTŲ 
SAVIKAINOS KALKULIAVIMO
METODAI
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14 skyrius. Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai

Pristatydami šio skyriaus struktūrą, priminsime, kad buhalterinių dalykų dėl jų 
didaktinių ypatumų visuomet mokomasi kartojant. Pradėjus nuo bendriausių klausimų 
tos pačios temos vėliau nagrinėjamos išsamiau. Dažnai net kelis kartus. Taip daroma mo
kant tiek buhalterinės apskaitos pagrindų, tiek finansinės, tiek menedžmento buhalteri
nės apskaitos. Kitaip būtų neįmanoma, nes visi apskaitoje parodomi objektai tarpusavy
je glaudžiai susiję, ypač kai taikoma dvejybinio įrašo metodologija. Todėl ir mes, prieš 
detaliai aptardami procesinius produktų savikainos kalkuliavimo metodus, pirmajame 
poskyryje priminsime svarbiausius jų bruožus. 

14.1. PRODUKTŲ SAVIKAINOS 
 KALKULIAVIMO PROCESINIŲ 
 METODŲ PAGRINDAS. 
 Trumpa sistemos apžvalga ir 
 būtini priminimai 

Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai taikomi įmonėse, kuriose 
dėl produktų gamybos (produkcijos gaminimo arba paslaugų teikimo) organizavimo 
būdo gamybos išlaidas svarbu priskirti tam tikram gamybos procesui ir jį vykdant per 
kurį nors laikotarpį pagamintam produktų kiekiui. Šito reikia ir kalkuliuojant tam tikrų 
produktų savikainą. Kitaip sakant, šie metodai tinka įmonėms, kurių veikla nėra orien
tuota į kokius nors individualius ar net unikalius vienetinius užsakymus. Procesinių 
kalkuliavimo metodų taikymo klausimai iš esmės vienodai sprendžiami tiek žaliavas į 
produkciją perdirbančiose, tiek paslaugas teikiančiose įmonėse. Procesinius savikainos 
kalkuliavimo metodus rekomenduojama taikyti įmonėse, kuriose vyksta serijinė bei 
masinė gamyba. Jų gamybinei (produkcijos gamybos ar paslaugų teikimo) veiklai bū-
dingi tokie svarbiausi bruožai:

• nuolatos tam tikrais, nebūtinai vienodais, kiekiais gaminami tie patys arba labai 
panašūs standartiniai produktai;

• taikomi standartizuoti produktų gamybos technologiniai procesai;

• pagal įmonės vadybos strategiją svarbiau kontroliuoti gamybos padalinių veiklos (juo
se vykdomų procesų) išlaidas ir jų efektyvumą nei tam tikrų produktų savikainos 
susidarymą;

• atliekami pavieniai nestandartinių, individualiai pagal užsakovų poreikius pri
taikytų produktų gamybos užsakymai nedaro reikšmingos įtakos visam gamybos 
procesui – jo organizavimui bei išlaidų apskaitai ir kontrolei.
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Atsižvelgiant į šias sąlygas, procesiniai metodai tinkamiausi naudingųjų ište
klių gavybos, elektros energijos gamybos, plastmasės dirbinių gamybos, daugeliui 
chemijos, statybinių medžiagų gamybos įmonių, taip pat drabužius, avalynę, maisto 
produktus gaminančioms bei kitoms perdirbimo įmonėms, kurių veikla atitinka išvar
dytus bruožus, produktus gaminant serijiniu bei masiniu būdu. Taip pat procesiniai 
savikainos kalkuliavimo metodai taikomi apskaičiuojant įvairių teikiamų paslaugų 
savikainą, pavyzdžiui, krovinių bei keleivių pervežimo įmonėse, skambučių centruo
se, valymo, kitokias buitines, taip pat kitas paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu jų 
veikla atitinka procesiniams metodams taikyti reikalingas sąlygas. Kaip minėta, tiek 
perdirbimo, tiek paslaugų įmonėse procesinių metodų taikymo principai iš esmės 
vienodi. Gamybos kaštų apskaitos skirtumus lemia tik pačių produktų (produkcijos 
ar paslaugų), kaip kalkuliavimo objektų, gamybos organizaciniai bei technologiniai 
ypatumai.

Taikant procesinius produktų savikainos kalkuliavimo metodus, visa gamybos iš-
laidų apskaita vedama pagal gamybos procesus, kuriuos vykdant gaminami produk-
tai (produkcija arba paslaugos). Tokiu atveju į apskaitą įtraukiamos kiekvieno gamybos 
proceso išlaidos, kurios po to priskiriamos (arba paskirstomos) tuos procesus vykdant 
apdorotiems (iš dalies arba visiškai pagamintiems) produktams, įskaičiuojant tas išlaidas 
į šių produktų savikainą.

Priklausomai nuo vykdomos gamybos pobūdžio, gali būti taikomas paprastasis 
arba fazinis produktų savikainos kalkuliavimo metodai (savo ruožtu, šis metodas gali 
būti įgyvendinamas pusfabrikatiniu arba nepusfabrikatiniu būdu). Jų taikymas priklauso 
nuo to, ar produktų gamybos technologinis procesas yra skaidomas į atskiras savarankiš
kas gamybos stadijas (jos vadinamos gamybos fazėmis), ar jis yra vientisas. 

Pirmiausiai priminsime esminius šių metodų bruožus, kad būtų lengviau suprasti 
jų taikymo techniką. PROCESINIS PAPRASTASIS PRODUKTŲ SAVIKAINOS KAL-
KULIAVIMO METODAS taikomas tose įmonėse, kur technologinio proceso neįmano-
ma (arba netikslinga) suskaidyti į atskiras dalis – gamybos fazes. Tai būdinga įmonėms, 
kuriose įvairūs produktai gaminami nuolatos ir masiniu būdu iš tos pačios žaliavos, o 
technologinis gamybos procesas yra palyginti trumpas bei paprastas ir laikotarpio pa
baigoje paprastai nesusidaro nebaigtos gamybos likučių arba jų dydis įvairiais laikotar
piais keičiasi nežymiai. Dėl šių požymių aptariamas metodas taikomas, pavyzdžiui, nau
dingųjų išteklių gavybos, kai kuriose chemijos, statybinių medžiagų gamybos įmonėse, 
elektrinėse. Procesinis paprastasis metodas taikomas ir paslaugų sferoje, pavyzdžiui: 
skambučių centruose, kirpyklose, įvairiuose klientų aptarnavimo skyriuose ir panašiuose 
objektuose, kurių veikla atitinka aprašytus požymius.

Per laikotarpį (dažniausiai per mėnesį) vykdant gamybos procesą padarytos ga-
mybos išlaidos įskaičiuojamos į tuo laikotarpiu vykdant gamybos procesą pagamintų 
produktų (produkcijos ar paslaugų) savikainą. Apskaičiuojant produktų, pagamintų 
vykdant gamybos procesą, vieneto savikainą, per laikotarpį padarytų gamybos proceso 
išlaidų suma dalijama iš per tą patį laikotarpį pagamintų produktų kiekio. Vidutinė 
vieno produkto savikaina apskaičiuojama pagal tokią for mu lę:

 Per lai ko tar pį vykdant ga my bos procesą 
 padarytos iš lai dos (€)

 Per lai ko tar pį pa ga min tų pro duk tų kie kis (vnt.)

Pro duk to
vi du ti nė sa vi kai na (€) =
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Jei gu, pavyzdžiui, per mėnesį pagaminta 300 vienodų ga mi nių, kitų gaminių tuo 
laikotarpiu nebuvo gaminta, o per tą mėnesį pa da ry ta 7 500 Eur gamybos iš lai dų, tai 
vieno pagaminto gaminio vidutinė sa vi kai na bus 25 Eur (7 500 € : 300 vnt.). Toks sa
vikainos apskaičiavimas, suprantama, tinka tik tuo atveju, jeigu per laikotarpį gami
namas tik koks nors kiekis tokių pačių produktų: tuomet visos per tą laikotarpį padarytos 
gamybos išlaidos tenka vien tik pagamintam to produkto kiekiui. Kuomet vykdant gamybos 
procesą tuo pačiu laikotarpiu pagaminami skirtingi produktai, visos gamybos išlaidos 
ir turi būti skirstomos visiems skirtingiems produktams. Kaip tai daroma, bus nagrinė
jama šiame skyriuje vėliau.

FAZINIS PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO METODAS taikomas 
perdirbimo bei paslaugų teikimo įmonėse, kuriose produktų technologinis gamybos 
procesas skaidomas į savarankiškas gamybos fazes. Gamybos faze, kaip pamenate, 
laikoma technologinių operacijų visuma, kurią perėjusio apdorojamo produkto (pro-
dukcijos ar paslaugos) savybės ir tolesnis panaudojimas tampa kitokie. Fazinio metodo 
atveju gamybinių išlaidų apskaita vedama ne pagal vieną gamybos procesą, o pagal jo 
sudedamąsias dalis – keletą dažniausiai tarpusavyje technologiškai susijusių gamybos fa
zių. Pavyzdžiui, mėsos perdirbimo įmonėse atskirais gamybos  etapais atliekami skirtingi 
darbai: skerdiena skirstoma pagal rūšis, šviežia mėsa perdirbama į faršą, iš faršo kemša
mos dešros, jos vytinamos ir pan. Visi šie darbų etapai apskaitoje laikomi gamybos fazėmis 
ir apskaičiuojamos bei įtraukiamos į apskaitą kiekvienoje jų daromos gamybinės išlaidos, 
kurios vėliau įskaičiuojamos į per tas fazes apdorojamų gaminių savikainą. Juk būtų nė 
neįmanoma kiekvienos rūšies dešroms ar skilandžiams, pavyzdžiui, atskirai gaminti far
šo ir taikyti kitų mėsos apdorojimo fazių, šitaip transformuojant savikainos kalkuliavimo 
metodą į užsakyminį.

Gamybos srityse, kur taikomas fazinis metodas, gaminiai tam tikru nuoseklumu 
pereina iš vienos gamybos fazės į kitą tol, kol baigiami gaminti. Tai reiškia, kad kiekvieno
je gamybos fazėje atliekamas tam tikras apdorojimo, kitaip tariant, konversijos, procesas, 
ir apdorojamasis gaminys perduodamas toliau apdoroti kitoje fazėje, kol pagaminamas 
galutinis produktas. Apdorojami gaminiai nebūtinai nuosekliai juda iš vienos fazės į kitą. 
Neretai fazės persipina tarpusavyje, pavyzdžiui, gali būti vienu metu atliekami žaliavų 
apdorojimo darbai pirmojoje ir antrojoje fazėse, o jų metu pagaminti gaminiai (dar nega
lutiniai produktai) sujungiami į galutinį produktą vėlesnėse fazėse. Pavyzdžiui, baldus 
gaminančioje įmonėje visa mediena tam tikroje fazėje pjaustoma, kitoje – lankstoma, to
liau – lakuojama, džiovinama arba dažoma ir pan. Vėliau iš šitaip apdorotų medžiagų 
pjaustomos atskiros baldų detalės, kurios galutinėje fazėje surenkamos į baldus. Baigia
mojoje fazėje baigus gaminti produktus jie yra perduodami į pagamintos produkcijos 
sandėlį arba iš karto pateikiami pirkėjams. Fazinis metodas taikomas įvairiose perdirbi-
mo bei paslaugas teikiančiose įmonėse: mėsos, pieno perdirbimo, apskritai maisto pra
monės, popieriaus, tekstilės, baldų gamybos ir kitose faziniu būdu veiklas vykdančiose 
įmonėse. Priklausomai nuo to, kaip vykdoma produktų gamyba fazėse, gali būti taikomi 
du fazinio metodo variantai (būdai): nepusfabrikatinis ir pusfabrikatinis. Jų taikymą 
aptarsime šiame poskyryje kiek vėliau, o plačiai išnagrinėsime šio skyriaus trečiajame poskyryje.

Taikant procesinius savikainos kalkuliavimo metodus (tiek paprastąjį, tiek ir fa-
zinį), gaminamos materialios produkcijos savikainos kalkuliavimo aspektu dažnai iš-
skiriamos tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidos ir konversinės išlaidos. Tiesioginės 
žaliavų bei medžiagų išlaidos tiesiogiai įskaičiuojamos į gaminamų produktų savikainą. 
Primename, kad žaliavos nuo medžiagų skiriasi tik tuo, kad žaliavomis laikytinos įmonėje 
nė karto neapdorotos materialinės vertybės, o medžiagomis – bent kartą, t. y. atliekant bent 
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vieną technologinio proceso operaciją, toje įmonėje apdorotos žaliavos. Toks skirstymas į 
žaliavas ir medžiagas menedžmento apskaitoje yra visiškai sutartinis ir kitokios prasmės 
neturi, be to, nesiskiria ir jų buhalterinė apskaita. Todėl tokio pobūdžio išlaidoms regis
truoti skirtos buhalterinės sąskaitos ar kiti registrai dažnai turi bendrą pavadinimą – ža-
liavų ir medžiagų išlaidos.

Konversines (arba apdorojimo, kitaip sakant, perdirbimo) išlaidas sudaro pro-
dukciją gaminančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir visos kitos gamybinės iš-
laidos, skirtos žaliavoms bei medžiagoms perdirbti į gatavą produktą. Taikant procesi
nius savikainos kalkuliavimo metodus materialios produkcijos savikainai apskaičiuoti, 
tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos dažniausiai atskirai į produkcijos savikainą nėra įkalku-
liuojamos, bet sujungiamos su kitomis konversinėmis išlaidomis (didžioji jų dalis yra ne
tiesioginės gamybinės išlaidos). Tiesiogines darbo užmokesčio išlaidas tiesiogiai priskirti 
produkcijos savikainai netikslinga, kuomet šios išlaidos sudaro nereikšmingą produktų 
savikainos sudedamąją dalį (perdirbimo įmonėse taip dažniausiai ir būna) ir kuomet dėl 
gamybos organizavimo būdo tokias išlaidas tiesiogiai įskaičiuoti į produktų savikainą 
būna sudėtinga. 

Tačiau minėtos išlaidos – tiesioginis darbo užmokestis ir kitos apdorojimo išlaidos, jas atitin-
kamai detalizuojant, gamybos proceso (fazių) lygmeniu yra apskaitomos atskirai viena nuo kitos, 
kaip atskiri išlaidų elementai. To reikia, nes gamybos procesus (fazes) vykdančių padalinių išlaidos 
yra apskaitomos ir kontroliuojamos įvairiais pjūviais, taip pat ir pagal atskirus išlaidų elementus. 

Vykdant gamybos procesą apdorojamų gaminių atžvilgiu netiesioginės gamybinės 
išlaidos, pavyzdžiui, naudojamų pagalbinių medžiagų, gamybinių įrenginių, patalpų 
eksploatavimo ir nusidėvėjimo bei kitos išlaidos, tam tikru būdu paskirstomos įvairiems 
tuo pačiu laikotarpiu vykdant tą patį procesą apdorojamiems produktams. Produkcijos 
savikainos kalkuliavimo aspektu visos netiesioginės išlaidos paprastai sujungiamos su 
tiesioginėmis darbo užmokesčio išlaidomis – jos visos yra konversinės išlaidos – ir įskai
čiuojamos į produktų savikainą kartu. Per laikotarpį gamybos proceso (fazės) konversi-
nės išlaidos yra paskirstomos tuo pačiu laikotarpiu vykdant tą procesą (fazę) gaminamai 
(pagamintai ir dar nebaigtai gaminti) įvairiai produkcijai. Paskirstyti tokias išlaidas ga
lima naudojant anksčiau ne kartą aptartus būdus – vienodo paskirstymo būdą – arba tai
kant pasirinktus koreliatyvius (tiesiogiai susijusius su vykdoma veikla) arba nekoreliatyvius 
(netiesiogiai susijusius su vykdoma veikla) paskirstymo kriterijus. Kaip pamenate, norint 
gauti maksimaliai teisingą išlaidų paskirstymo rezultatą, kartu ir pasirinkto objekto sa
vikainą, reikia visada taikyti koreliatyvius paskirstymo kriterijus, kurie išreiškia teisingą 
skirstomų išlaidų ir objektų, kuriems tos išlaidos skirstomos, ryšį.

Beje, paslaugų sferoje, kur procesiniai metodai irgi labai dažnai taikomi, į suteiktų 
paslaugų savikainą įeinančių tiesioginių darbo užmokesčio bei tiesioginių žaliavų ar medžiagų 
išlaidų tarpusavio santykis dažniausiai būna visiškai kitoks nei gaminant materialią produkci-
ją. Teikiant paslaugas, darbo užmokesčio lyginamasis svoris kaštų sudėtyje paprastai 
būna reikšmingas, o tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidų vykdant tokią veiklą gali 
apskritai nebūti. Todėl tokiais atvejais tiesiogines darbo užmokesčio išlaidas, savaime su-
prantama, būtina tiesiogiai įskaičiuoti į teikiamų paslaugų savikainą atskirai nuo kitų 
paslaugos teikimo išlaidų. Teikiant paslaugas naudojamų žaliavų bei medžiagų išlaidas 
(jeigu tokios išlaidos apskritai daromos) įskaičiavimo į produktų savikainą aspektu gali
ma sujungti su netiesioginėmis gamybinėmis išlaidomis, jeigu jų suma yra nereikšminga 
savikainos struktūroje, o jas tiesiogiai priskirti paslaugų savikainai yra sudėtinga.  

Pavyzdžiui, skambučių centruose vykdoma veikla apima skambučius įmonėms bei 
gyventojams, atliekant įvairias apklausas bei siūlant paslaugas. Skambučių savikaina ap
skaičiuojama procesiniu metodu. Pavyzdžiui, įmonės skambinimų padalinio netiesioginės 
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išlaidos (naudojamos įrangos nusidėvėjimas ir eksploatavimas, ryšių paslaugos ir kitos) 
per liepos mėnesį sudarė 1000 Eur. Jos yra dalijamos iš visų per tą mėnesį minėtame 
padalinyje atliktų skambučių, norint išvesti vieno skambučio per liepos mėnesį vidutinę 
savikainą (prieš tai į skambučių savikainą jau yra įskaičiuojamos tiesioginės išlaidos, t. y. 
darbuotojų darbo užmokestis). Per mėnesį iš viso atlikta 4 000 skambučių. Jie buvo kelių 
rūšių: atlikta gyventojų telefoninė apklausa, siūlomos trečiųjų asmenų paslaugos įmo
nėms ir t. t. Pasirinktas netiesioginių išlaidų paskirstymo skambučiams kriterijus – atliktų 
skambučių skaičius (toks kriterijus šiuo atveju tinkamas, nes iš esmės visų skambučių, 
nepriklausomai nuo jų rūšies, pobūdis ir trukmė yra labai panašūs). Taigi, 1 000 Eur netie
sioginių (skirstomųjų) išlaidų dalijama iš bendro skambučių kiekio (4 000 vnt.) ir gauna
ma, kad vienam skambučiui tenka 0,25 Eur netiesioginių išlaidų, kurios įeina į skambučio 
savikainą. Šiuo atveju taikomas procesinis paprastasis savikainos kalkuliavimo metodas, 
nes nėra jokių fazių, tik vienas gamybos (paslaugų teikimo) procesas.

Jeigu būtų apskaičiuojama didesnės apimties nei gamybinė produktų savikaina, į ją 
reikėtų įskaičiuoti dar ir kitas išlaidas. Apskaičiuojant šių produktų (skambučių) padalinio 
savikainą, būtų dar įskaičiuojamos ir skambučius atliekančio padalinio bendrosios išlai
dos (pvz., to padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir panašios išlaidos), išvedant tų 
pačių produktų komercinę savikainą – dar ir jų pardavimų išlaidos. Na, o kalkuliuojant šių 
produktų pilnąją savikainą, reikia įskaičiuoti ir jiems tenkančias visos įmonės bendrąsias 
bei administracines išlaidas. Visos minėtos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į atitinkamą di
desnės apimties savikainos rodiklį, dažniausiai yra netiesioginės produktų atžvilgiu, to
dėl jos įskaičiuojamos į savikainą paskirstymo būdu – kaip ką tik aptarėme. Tačiau reikia 
atminti, kad kuo bendresnio pobūdžio išlaidos yra skirstomos, tuo daugiau paskirstymo 
procedūrų tenka atlikti. Pavyzdžiui, pilnosios savikainos kalkuliavimo atveju skirstant 
įmonės bendrąsias bei administracines išlaidas jos nėra iš karto paskirstomos produk
tams: pirmiausiai minėtieji kaštai paskirstomi visiems įmonės padaliniams, kurie tokius 
kaštus (jų pagrindu sukurtas paslaugas) naudoja. Pavyzdžiui, visi buhalterinės apskaitos 
tvarkymo kaštai pirmiausiai paskirstomi padaliniams, kurių veikla yra įtraukiama į aps
kaitą, pagal tokių darbų apimtį, tenkančią kiekvienam padaliniui. Paskui tokio pobūdžio 
kaštai skirstomi toliau ir galiausiai per keletą etapų priskiriami gaminamiems produk
tams. Tokiems paskirstymams taikomi tiesinis, laipsniškas, matricinis ar kiti būdai. Šie 
klausimai yra išsamiai išnagrinėti trečiojo skyriaus trečiajame poskyryje ir prie jų dar 
grįšime šiame skyriuje vėliau, nagrinėdami netiesioginių kaštų paskirstymą produktams, 
taikant procesinius metodus.

Tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai vienodai paskirstomi bei priskiriami produk-
tams tiek paprastuoju procesiniu, tiek faziniu procesiniu metodu. Skirtumas tik toks, kad 
taikant fazinį metodą atsiranda ne vienas gamybos procesas, o keletas jų, vadinamų fazė-
mis. Taikant šį metodą, kiekvienoje fazėje padarytos išlaidos įtraukiamos į apskaitą ats-
kirai nuo kitų fazių išlaidų ir pasirinktu būdu įskaičiuojamos į toje fazėje apdorojamų 
produktų savikainą. Kaip tai daroma, praktiškai išnagrinėsime pateikdami pavyzdį.

Pavyzdys

Tarkime, mūsų knygoje ne kartą aptarta įmonė „Apskaita“ leidžia savaitraštį „Bu
halterija“ 2 000 egzempliorių tiražu. Kiekvieną savaitę leidžiant šį periodinį leidinį, įmo
nėje vykdomos kelios gamybinės fazės: savaitraščio medžiagos (produkto turinio) paren
gimo fazė (darbus atlieka metodinio centro darbuotojai), kalbos redagavimo fazė (atlieka 
redagavimo skyriaus darbuotojai), tekstų maketavimo fazė (atlieka maketavimo skyriaus 
darbuotojai) ir parengto savaitraščio numerio spausdinimo fazė. Visi darbai atliekami 
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nuosekliai pereinant iš vienos fazės į kitą. Toliau pateikti duomenys apie šiose fazėse 
atliekamus darbus bei jų išlaidas.

Pirmiausiai darbai atliekami savaitraščio turinio rengimo fazėje, kai metodinio 
centro darbuotojai rengia dalykinę medžiagą įvairiems produktams, spausdinamiems ne 
tik savaitraštyje. Tarkime, medžiagos rengimo fazėje per savaitę padaryta iš viso 3 000 Eur 
įvairių išlaidų, o per tą laiką parengta 500 sutartinių puslapių. Vieno sutartinio puslapio 
parengimo vidutinė savikaina yra 6 Eur (3 000 € / 500 psl.). Kadangi savaitraščio „Buhal
terija“ konkretaus numerio apimtis yra 50 sutartinių puslapių, tai iš viso tam savaitraščio 
numeriui tenka 300 Eur (6 € × 50 psl.) medžiagos parengimo fazės išlaidų.

Parengta medžiaga perduodama į kitą fazę – kalbos redagavimo. Šios fazės išlaidos 
per savaitę sudaro 400 Eur, o šioje fazėje per tą savaitę suredaguota 500 sutartinių pusla
pių (taip pat ir įeinantys į savaitraščio numerį). Vieno sutartinio puslapio kalbos redaga
vimo vidutinė savikaina – 0,8 Eur (400 € / 500 psl.). Savaitraščio „Buhalterija“ aptariamo 
numerio apimtis – 50 sutartinių suredaguotų puslapių, tai iš viso savaitraščio numeriui 
tenka 40 Eur (0,8 € × 50 psl.) kalbos redagavimo išlaidų.

Kalbos redaktoriaus suredaguota medžiaga patenka į maketavimo fazę. Šios fazės 
išlaidos per savaitę sudaro 600 Eur, o šioje fazėje per savaitę sumaketuota 500 sutartinių 
puslapių (taip pat ir įeinantys į savaitraščio numerį). Vieno sutartinio puslapio maketavi
mo vidutinė savikaina – 1,2 Eur (600 € / 500 psl.). Savaitraščio numerio apimtis – 50 sutar
tinių sumaketuotų puslapių, tai iš viso savaitraščio numeriui tenka 60 Eur (1,2 € × 50 psl.) 
maketavimo išlaidų.

Paskutinė fazė – leidinių spausdinimas. Tas darbas atliekamas ne pačios įmonės jė
gomis, o perkant spausdinimo paslaugą spaustuvėse. Šios fazės darbų kaštai įskaičiuojami į 
leidinių savikainą užsakyminiu būdu, nes kiekvienas savarankiškas leidinys spausdinamas 
pagal atskirą užsakymą. Šiuo atveju savaitraščio numerio spausdinimas (kartu su naudojamo 
spausdinimo popieriaus sąnaudomis) 2000 egz. tiražu įmonei „Apskaita“ kainuoja 1300 Eur. 

Baigus visus išvardytus darbus, pagaminamas tam tikras savaitraščio „Buhalterija“ 
numeris. Jo tiražo (2 000 egz.) savikainą apskaičiuojama sudedant visų gamybos fazių 
išlaidas, kurios teko šiam savaitraščio numeriui. Jam tenka 300 Eur medžiagos parengimo 
fazės išlaidų, 40 Eur kalbos redagavimo fazės išlaidų ir 60 Eur maketavimo fazės išlaidų. 
Prie šios sumos pridėjus 1 300 Eur spausdinimo išlaidų, iš viso susidaro 1 700 Eur gamy
bos išlaidų, tenkančių vieno numerio tiražui. Apskaičiuojant savaitraščio vieno egzem-
plioriaus vidutinę savikainą, ši išlaidų suma padalijama iš viso pagaminto kiekio, šitaip 
išvedant savaitraščio vieneto gamybinę savikainą: 1 700 € : 2 000 vnt. = 0,85 €.

 Suprantama, kad šitoks produkto vieneto vidutinės savikainos apskaičiavimas va
dybos sprendimų priėmimo aspektu yra mažai vertingas, nes parodo tik „vidutinę pala
tos temperatūrą“. Taip yra todėl, kad, taikant procesinius metodus, neįvertinamos svar
bios inkrementinių kaštų apskaičiavimo galimybės, su kuriomis jūs esate gerai susipažinę 
skaitydami ankstesnius skyrius. Jeigu atsirastų poreikis padidinti savaitraščio tam tikro 
numerio tiražą, pavyzdžiui, papildomais 200 egzempliorių, tai šiam papildomam kiekiui 
pagaminti būtų reikalingos jau mažesnės – inkrementinės – išlaidos. Jas sudarytų tik tų 200 
egzempliorių spausdinimo išlaidos, o savaitraščio medžiagos parengimo, kalbos redaga
vimo ir maketavimo papildomų išlaidų jau nebūtų.

Gamybos įmonėse, kuriose taikomas fazinis pro duk tų sa vi kai nos kal ku lia vi mas, 
laikotarpio pabaigoje susidarantys nebaigtų apdoroti (gaminti) produktų li ku čiai – la bai 
daž nas, kar tais net ne iš ven gia mas reiš ki nys. Taip bū na vyks tant ne per trau kia mos ga
my bos pro ce sui, pavyzdžiui, gaminant plastmasinius dirbinius, kai įren gi niai pri pil do mi 
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plas ti nių ma sių ir pa gal tech no lo gi ją tos ma sės nuo la tos turi būti įren gi niuo se (priešingu 
atveju jie būtų sugadinti), o pa ti ga my ba, pradinei žaliavai per ei nant įvai rias gamybos 
fazes, vyk do ma ne per trau kia mai. Ta čiau to kie atvejai nėra labai su dė tin gi, nes tuomet ne
baig tos ga my bos likučių dydis kiek vie no mėnesio pa bai go je (ir atitinkamai sekančio mė
nesio pradžioje) bū na bent apy tik riai vie no das – tai sąlygoja tokių įrenginių talpa. Taip 
pat maždaug vienodas būna ir tokių produktų baigtumo laipsnis kiekvieną mėnesį. To
kiais atvejais dažniausiai ga li ma apy tiks liai įver tin ti, kad vykstant gamybos procesui ne
baig tos ga my bos atsargos pagal apdorojimą nuolatos lygios, pavyzdžiui, 50, 60 ar 70 pro
centų, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, gaminių baig tu mo laipsniui. Tai reiškia, 
kad į tokius ne baig tus ga min ti pro duk tus yra „įdėtas“ ir atitinkamas dydis iš lai dų, ku rių 
rei kia šiems produktams pagaminti. Kadangi tokiais atvejais kiekvieno ataskaitinio lai
kotarpio pabaigoje nebaigtų produktų likučių būna apytikriai vienodai, jų pasikeitimas 
beveik nedaro įtakos įvairiais laikotarpiais pagamintų produktų savikainai. 

Mėnesio pradžioje / pabaigoje gamybos fazėje esantys nebaigtos gamybos liku-
čiai daro įtaką per mėnesį toje fazėje apdorotos produkcijos savikainos dydžiui, nes per 
mėnesį padarytas fazės išlaidas reikia padalyti visiškai joje apdorotiems gaminiams ir 
laikotarpio (mėnesio) pabaigoje dar nebaigtiems apdoroti gaminiams. Per mėnesį fazėje 
padarytos gamybinės išlaidos yra padalijamos produktams pagal formulę:

Norint apskaičiuoti per laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą, kai laikotar
pio pabaigoje susidaro nebaigtos gamybos likučių, nebaigti apdoroti gaminiai perskai-
čiuojami pagal jų baigtumo laipsnį į santykinius pagamintos produkcijos vienetus 
(t. y. visiškai apdorotus gaminius). Produktų baigtumo laipsnis jų savikainos kalkuliavimo 
tikslais nustatomas lyginant, kiek išlaidų gamybos fazėje padaryta nebaigtiems apdoroti 
produktams ir kiek iš viso turi būti padaryta išlaidų, kad produktas toje fazėje būtų vi
siškai apdorotas. Tarkime, norint visiškai apdoroti gaminį, turi būti atlikta gamybinių 
operacijų, kurių kaštų bendra suma sudaro 100 Eur gaminio vienetui. Daliai produktų 
apdoroti toje fazėje yra padaryta tik 60 Eur (iš 100 Eur) visų reikalingų apdorojimo darbų 
išlaidų. Vadinasi, tokių produktų baigtumo laipsnis yra 60 %. Pagal aptartu būdu nusta
tytą produktų baigtumo laipsnį apskaičiuojamas koeficientas, kurį reikia padauginti iš 
laikotarpio pabaigoje likusių nebaigtų apdoroti produktų kiekio, kad būtų galima juos 
perskaičiuoti į santykinius visiškai apdorotus gaminius. Pavyzdžiui, mėnesio pabaigo
je gamybos fazėje liko 100 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių, kurių baigtumo laipsnis yra 
60 %. Taigi jų baigtumo koeficientas yra 0,6. Norint apskaičiuoti, kiek tie 100 nebaigtų ap
doroti gaminių sudarytų santykinių visiškai apdorotų gaminių, reikia jų kiekį (100 vnt.) 
padauginti iš baigtumo koeficiento (0,6), ir taip gautume 60 santykinių visiškai apdorotų 
vienetų.

Per mėnesį gamybos fazėje padarytos išlaidos (Eur)

+

Mėnesio pradžioje 
buvę nebaigti apdo
roti gaminiai, kurių 
apdorojimas baigia

mas per einamąjį 
mėnesį

Per mėnesį pradėti 
apdoroti, bet mėne

sio pabaigoje likę 
nebaigti apdoroti 

gaminiai

Per mėnesį pradėti 
ir baigti apdoroti 

gaminiai
+
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Norint apskaičiuoti, kokią dalį per laikotarpį fazėje padarytų kaštų reikia pri
skirti nebaigtiems gaminti ir kiek – visiškai pagamintiems (apdorotiems) gaminiams, 
reikia fazės kaštų sumą padalyti iš visiškai apdorotų toje fazėje gaminių ir santykinių 
visiškai apdorotų gaminių, esančių laikotarpio pabaigoje, bendro kiekio. Tarkime, per mė
nesį gamybos fazėje buvo pradėta ir visiškai baigta apdoroti 500 gaminių (jų baigtu
mo laipsnis – 100 %). Taip pat mėnesio pabaigoje liko 200 nebaigtų apdoroti gaminių, 
kurių baigtumo laipsnis – 60 %, o mėnesio pradžioje nebaigtos gamybos likučių nebu
vo. Per mėnesį fazėje apdorojant šiuos produktus padarytų išlaidų suma – 9 300 Eur. 
Šią sumą padaliję iš pagamintų gaminio vienetų bendro kiekio – 620 vnt. (500 vnt. + 
120 vnt. (200 vnt. × 60 %)) apskaičiuojame vieno produkto vieneto vidutinę apdorojimo 
šioje fazėje savikainą – 15 Eur (9 300 € : 620 vnt.). Gamybos fazėje mėnesio pabaigoje 
esančios nebaigtos gamybos likučio (200 nebaigtų apdoroti gaminių, kurie perskai
čiuoti į 120 santykinių visiškai apdorotų gaminių) bendra savikaina bus 1 800 Eur 
(120 vnt. × 15 €). 

Priklausomai nuo to, kaip vykdoma produktų gamyba fazėse, gali būti taiko-
mi du fazinio metodo variantai (arba būdai): nepusfabrikatinis ir pusfabrikatinis. 
Ne pus fab ri ka ti nis būdas taikomas, kuomet kiek vie noje tar pi nėje (pagal technologi
nę grandinę negalutinėje) gamybos fa zėje apdorotas ga mi nys neturi galimybės būti 
savarankiškai panaudotas (parduotas ar suvartotas), t. y. negali turėti savo pirkėjo 
(vartotojo), kol ne bus ap do ro tas iki pabaigos – pagal technologiją nebus perėjęs vi sų 
gamybos fa zių. Pa vyz džiui, leidyboje knyga tampa produktu, kuris skirtas parduoti 
(naudoti), tik po to, kai autorių parengtas rankraštis pereina dalykinio recenzavimo 
(jeigu to reikia), kalbos redagavimo, maketavimo bei spausdinimo (arba konvertavi
mo į specialų elektroninį formatą, jeigu knyga parduodama elektroninio formato) fa
zes. Taikant nepusfabrikatinį būdą, visos gaminant produktą padarytos išlaidos, kol 
produktas nėra baigtas gaminti (kol pagal technologiją neperėjo visų fazių), trak-
tuojamos kaip nebaigtos gamybos išlaidos, o ne pagamintos produkcijos savikaina. 
Gaminamam produktui pereinant iš vienos gamybos fazės į kitą, jo savikaina neap
skaičiuojama, kol jis nėra visiškai užbaigtas. Ir tik visiškai baigus gaminti produktą, 
visose gamybos fazėse gaminant šį produktą padarytų išlaidų suma įskaičiuojama į 
pagaminto produkto savikainą.

Kai produktai gaminami pusfabrikatiniu būdu, jų išlaidų apskaitai taikomas 
pusfabrikatinis būdas. Pusfabrikačiais laikomi nevisiškai baigti (pagal technologiją 
neperėję viso konversijos proceso) gaminiai, kurie, nepaisant to, jau gali būti ne tik 
perduoti į sekančią gamybos fazę toliau apdoroti, bet ir parduoti tretiesiems asmenims 
arba sunaudoti įmonės vidinėms reikmėms. Pavyzdžiui, mėsos perdirbimo įmonėse 
sumalta šviežia mėsa (faršas) bus laikoma pusfabrikačiu, nes gali būti parduodama 
pirkėjams ir kaip faršas, bet iš maltos mėsos, pavyzdžiui, bus gaminamos ir dešros. 
Kadangi po tarpinės gamybos fazės gautas pusfabrikatis gali būti parduodamas ar su
naudojamas įmonės vidinėms reikmėms, rei kia žinoti tokio pusfabrikačio savikainą, 
taigi ją reikia kalkuliuoti kiekvienoje gamybos fazėje. Tai reiškia, kad pusfabrikačiui 
judant iš fazės į fazę, po kiekvienos gamybos fazės jo savikaina apskaičiuojama iš 
naujo, įskaičiuojant visų praeitų technologinių apdorojimo fazių išlaidas. Tuo tarpu, 
taikant nepusfabrikatinį būdą gaminio savikaina apskaičiuojama tik pagal technolo
giją jam perėjus visas fazes.

Norint procesiniais metodais kalkuliuojamus produktų kaštus registruoti buhal
terinės apskaitos sąskaitose, pasirenkama tinkama vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų 
sistema. Ji įvairiose įmonėse gali būti labai skirtinga. Tai priklauso nuo įvairių veiks
nių. Pirmiausia nuo to, kokią apskritai sąskaitų sistemą šiai apskaitos rūšiai įmonė 
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pasirenka – visiškai integruotą, iš dalies integruotą (mišrią) ar autonominę nuo finansinės aps
kaitos. Taip pat didelę įtaką sąskaitų sistemos variantui daro įmonės vykdomos veiklos 
pobūdis, gamybos organizavimas, pačios buhalterinės apskaitos organizavimas ir kitos 
aplinkybės. Kaip jau aptarta 9 skyriuje, autonominė sąskaitų sistema dėl įvairių prana
šumų yra tinkamiausia bent kiek sudėtingesnius uždavinius sprendžiančiai vadybos ir 
kaštų apskaitai įgyvendinti. Todėl nagrinėdami procesinių metodų taikymą ir jų apskai
tos sąskaitose klausimus, mes naudosime būtent šią sistemą bei jos pagrindu parengtus 
pavyzdžius.

Prisiminkite, kad autonominės menedžmento apskaitos sąskaitų sistemos esmė 
yra tai, jog šiai apskaitos rūšiai skirtos sąskaitos yra visiškai autonomiškos nuo finansinės 
apskaitos sąskaitų ir šių dviejų buhalterinės apskaitos rūšių sąskaitos niekaip nekores
ponduoja tarpusavyje. Norint užregistruoti reikalingus duomenis tokiu būdu parengtose 
menedžmento apskaitos sąskaitose, naudojamos specialiai tam tikslui įtraukiamos pagal
binės duomenų perkėlimų sąskaitos. Metams pasibaigus nereikia masiniu būdu uždaryti 
visų menedžmento apskaitos sąskaitų, o nebereikalingos sąskaitos uždaromos tuomet, 
kai tampa nebereikalingi kokie nors informacijos kaupimo pjūviai, kuriems tos sąskaitos 
buvo skirtos. 

Toliau pateiktas autonominės sąskaitų sistemos, skirtos procesiniais metodais 
(konkrečiai – faziniu nepusfabrikatiniu metodu) vedamai išlaidų apskaitai, pavyzdys. 
Jis parengtas pagal šioje knygoje ne kartą aptartos sutartinės įmonės „Apskaita“ veiklą. 
Koduojant šio plano sąskaitas panaudota jums jau žinoma pozicinė sąskaitų kodavi-
mo sistema. Pradžioje aptarsime pateikto sąskaitų plano esmę ir jame esančių sąskaitų naudo-
jimo principus.  

Šiame sąskaitų plano pavyzdyje produktų gamybos išlaidoms registruoti skir
tos dvi sąskaitų klasės: A ir B. A sąskaitų klasėje suformuotos sąskaitos, kuriose re
gistruojamos ir kaupiamos kiekvieno gaminamo produkto išlaidos (jos detalizuojamos 
pagal produktus). B klasėje yra sąskaitos, kuriose registruojamos ir kaupiamos gamy-
bos fazių išlaidos (jos detalizuojamos pagal fazes). Šių abiejų klasių sąskaitų naudoji
mo registruojant ir kaupiant duomenis apie produktų gamybos išlaidas principai yra 
tokie: 

• padarytos produktų gamybos išlaidos iš pradžių registruojamos B klasės sąskai
tose Gamybos fazių išlaidos: vesti išlaidų apskaitą ir jas detalizuoti pagal pada
rymo vietas (gamybos fazes) reikia tam, kad daromas išlaidas būtų galima kon
troliuoti šiais pjūviais. Kartu šiose sąskaitose, naudojant atitinkamus jų kodus, 
nurodoma, kokius konkrečius produktus gaminant padarytos gamybos fazės iš
laidos. Kadangi tai autonominė sąskaitų sistema, visi duomenys B klasės sąskai
tose registruojami, naudojant pagalbines D klasės duomenų perkėlimų ir sąskaitų 
uždarymų sąskaitas;

• norint užregistruoti ir sukaupti kiekvieno atskiro produkto gamybos išlaidų duo
menis (nes to reikia kontroliuojant konkrečių produktų gamybos kaštus), tokios iš-
laidos registruojamos tam skirtose A klasės sąskaitose Produktų savikaina. Norint 
užregistruoti išlaidas šiose sąskaitose, taip pat naudojamos specialios pagalbinės 
duomenų perkėlimų sąskaitos, esančios D sąskaitų klasėje. 

Kaip šie duomenų registravimo menedžmento apskaitos sąskaitose klausimai 
sprendžiami, bus netrukus paaiškinta plačiau, o dabar susipažinkite su toliau pateiktu 
sąskaitų plano pavyzdžiu.
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Įmonės „Apskaita“ autonominis menedžmento apskaitos 
sąskaitų planas 

Skirtas faziniam nepusfabrikatiniam kaštų apskaitos metodui (ištrauka)

A klasė – PAJAMOS, ATSARGOS ir PRODUKTŲ SAVIKAINA

 A1 PAJAMOS
 <...>

 A3 ATSARGOS
 <...>

 A5 LEIDYBOS PRODUKTŲ SAVIKAINA 
  A51 Savaitraštis „Buhalterija“
	 	 	 	 A5101	Savaitraščio	„Buhalterija“	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 A510101	Medžiagos	rengimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A510102	Dalykinio	redagavimo	fazės	išlaidos	
	 	 	 	 	 	 A510103	Kalbos	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A510104	Maketavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A510105	Spausdinimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 A510109	Kitos	išlaidos
	 	 	 	 A5102	Savaitraščio	„Buhalterija“	Nr.	2
    <...>

  A55 Knygos 
	 	 	 	 A5501	Knyga	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 A550101	Medžiagos	rengimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A550102	Dalykinio	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A550103	Kalbos	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A550104	Maketavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A550105	Spausdinimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A550109	Kitos	išlaidos
      <...>

 A6 MOKYMO PRODUKTŲ SAVIKAINA 
  A61 Seminarai
	 	 	 	 A6101	Seminaras	„Mokesčių	lengvatos“
	 	 	 	 	 	 A610101	Medžiagos	rengimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610102	Dalykinio	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610103	Kalbos	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610104	Maketavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610105	Spausdinimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610106	Paslaugos	teikimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A610109	Kitos	išlaidos
      <...>
  A62 Kursai
	 	 	 	 A6201	Kursai	„Darbo	užmokestis“
	 	 	 	 	 	 A620101	Medžiagos	rengimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620102	Dalykinio	redagavimo	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620103	Kalbos	redagavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620104	Maketavimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620105	Spausdinimo	fazės	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620106	Paslaugos	teikimo	išlaidos
	 	 	 	 	 	 A620109	Kitos	išlaidos
      <...>
 A7 KONSULTACIJŲ SAVIKAINA
 <...>
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B klasė – GAMYBOS FAZIŲ IŠLAIDOS

 B1 METODINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS
  B11 Medžiagos rengimo fazė
	 	 	 B111	Darbo	užmokesčio	išlaidos
	 	 	 	 B1111	Leidybos	produktai
	 	 	 	 	 B11111	Savaitraštis	„Buhalterija“
	 	 	 	 	 	 	 B1111101	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 	 B1111102	Nr.	2
	 	 	 	 	 	 	 B1111103	Nr.	3
       <...>
	 	 	 	 	 B11115	Knygos
	 	 	 	 	 	 	 B1111501	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 	 B1111502	„Mokesčių	pagrindai“
       <...>
	 	 	 B112	Kitos	išlaidos
   <...>
  B12 Dalykinio redagavimo fazė
	 	 	 B121	Darbo	užmokesčio	išlaidos
	 	 	 	 B1211	Leidybos	produktai
	 	 	 	 	 B12111	Savaitraštis	„Buhalterija“
	 	 	 	 	 	 	 B1211101	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 	 B1211102	Nr.	2
	 	 	 	 	 	 	 B1211103	Nr.	3
       <...>
	 	 	 	 	 B12115	Knygos
	 	 	 	 	 	 	 B1211501	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 	 B1211502	„Mokesčių	pagrindai“
       <...>
	 	 	 B122	Kitos	išlaidos
   <...>
  
 B2 KALBOS REDAGAVIMO FAZĖS IŠLAIDOS
  B21 Darbo užmokesčio išlaidos
	 	 	 B211	Leidybos	produktai
	 	 	 	 B2111	Savaitraštis	„Buhalterija“
	 	 	 	 	 	 B211101	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 B211102	Nr.	2
	 	 	 	 	 	 B211103	Nr.	3
      <...>
	 	 	 	 B2115	Knygos
	 	 	 	 	 	 B211501	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 B211502	„Mokesčių	pagrindai“
      <...> 
	 	 	 B212	Mokymo	produktai
	 	 	 	 B2121	Seminarai
	 	 	 	 	 	 B212101	„Mokesčių	lengvatos“
	 	 	 	 	 	 B212102	„Darbo	teisė“
      <...>
	 	 	 	 B2122	Kursai	
	 	 	 	 	 	 B212201	„Darbo	užmokestis“
	 	 	 	 	 	 B212202	„Produktų	savikainos	kalkuliavimas“
      <...>
  B22 Kitos išlaidos
	 	 	 B221	Leidybos	produktai
	 	 	 	 B2211	Savaitraštis	„Buhalterija“
	 	 	 	 	 	 B221101	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 B221102	Nr.	2
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	 	 	 	 	 	 B221103	Nr.	3
      <...>
	 	 	 	 B2215	Knygos
	 	 	 	 	 	 B221501	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 B221502	„Mokesčių	pagrindai“
      <...> 
	 	 	 B222	Mokymo	produktai
	 	 	 	 B2221	Seminarai
	 	 	 	 	 	 B222101	„Mokesčių	lengvatos“
	 	 	 	 	 	 B222102	„Darbo	teisė“
      <...>
	 	 	 	 B2225	Kursai	
	 	 	 	 	 	 B222501	„Darbo	užmokestis“
	 	 	 	 	 	 B222502	„Produktų	savikainos	kalkuliavimas“
      <...>

 B3 MAKETAVIMO FAZĖS IŠLAIDOS
  B31 Tekstų surinkimo fazė
	 	 	 B311	Darbo	užmokesčio	išlaidos
	 	 	 	 B3111	Leidybos	produktai
	 	 	 	 	 B31111	Savaitraštis	„Buhalterija“
	 	 	 	 	 	 	 B3111101	Nr.	1
	 	 	 	 	 	 	 B3111102	Nr.	2
	 	 	 	 	 	 	 B3111103	Nr.	3
       <...>
	 	 	 	 	 B31115	Knygos
	 	 	 	 	 	 	 B3111501	„Buhalterinė	apskaita“
	 	 	 	 	 	 	 B3111502	„Mokesčių	pagrindai“
       <...> 
	 	 	 	 B3112	Mokymo	produktai
	 	 	 	 	 B31121	Seminarai
	 	 	 	 	 	 	 B3112101	„Mokesčių	lengvatos“
	 	 	 	 	 	 	 B3112102	„Darbo	teisė“
       <...>
	 	 	 	 	 B31122	Kursai	
	 	 	 	 	 	 	 B3112201	„Darbo	užmokestis“
	 	 	 	 	 	 	 B3112202	„Produktų	savikainos	kalkuliavimas“
       <...>
	 	 	 B312	Kitos	išlaidos
   <...>
  
  B32 Maketavimo fazė 
	 	 	 B321	Darbo	užmokesčio	išlaidos
   <...>
	 	 	 B322	Kitos	išlaidos
   <...>

 B4 SPAUSDINIMO FAZĖS IŠLAIDOS
  B41 Darbo užmokesčio išlaidos
	 	 	 B411	Leidybos	produktai	
   <...>
	 	 	 B412	Mokymo	produktai
   <...>
  B42 Spausdinimo paslaugos išlaidos
	 	 	 B421	Leidybos	produktai
   <...>
	 	 	 B422	Mokymo	produktai
   <...>
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 B5 MOKYMŲ PASLAUGOS TEIKIMO FAZĖS IŠLAIDOS
 <...>  

 B6 KONSULTACIJŲ TEIKIMO IŠLAIDOS
 <...> 

C klasė – ĮMONĖS MARKETINGO BEI BENDRŲJŲ IR ADMINISTRAVIMO 
                 PADALINIŲ VEIKLOS IŠLAIDOS
 <...>

D klasė – DUOMENŲ PERKĖLIMŲ IR SĄSKAITŲ UŽDARYMŲ SĄSKAITOS

 D1 PERKĖLIMŲ SĄSKAITOS
  D11 Pajamų perkėlimai
  D12 Žaliavų ir medžiagų perkėlimai
  D13 Produktų išlaidų perkėlimai 
   D14 Gamybos fazių išlaidų perkėlimai
  D15 Marketingo padalinių išlaidų perkėlimai
  D16 Įmonės bendrųjų ir administravimo padalinių išlaidų perkėlimai
  <...> 
 D9 SĄSKAITŲ UŽDARYMAI
  <...>
<...>

Toliau aptarsime, kaip taikoma faziniam nepusfabrikatiniam metodui pritaikyta 
sąskaitų sistema. Pateikdami pavyzdį aptarsime jos taikymo esmę (žr. 1(14.1) schemą), 
nes įvairiose šį metodą taikančiose įmonėse šie klausimai, priklausomai nuo  aplinkybių, 
gali būti sprendžiami labai įvairiai.

Dėmesio!

Siekdami geriau perteikti procesinių metodų esmę, nagrinėdami šį išlaidų aps-
kaitos bei priskyrimo savikainai pavyzdį, sąmoningai neaptarėme išlaidų nor-
mavimo bei biudžetavimo, taip pat nerodėme šių dalykų sąskaitose. Priešingu 
atveju nagrinėjama medžiaga būtų perkrauta pateikiant papildomas išlaidų nor-
mų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų sąskaitas ir jų naudojimo aprašymus. Tai 
trukdytų suvokti pačią procesinių metodų taikymo esmę. 
Išlaidų normų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų apskaitos ir registravimo menedž-
mento apskaitos sąskaitose klausimai išsamiai aptarti aštuntojo skyriaus trečiajame 
bei devintojo skyriaus antrajame ir trečiajame poskyriuose. Jeigu primiršote, reko-
menduojame grįžti ir juos pasikartoti. Įgyvendinant įmonėje pasirinktą savikainos 
kalkuliavimo metodą ir realizuojant jį sąskaitų sistemoje, paprasčiausiai reikia 
įtraukti papildomas reikalingas normų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų sąskaitas. 

Įmonėje „Apskaita“ produktų gamybos išlaidos įtraukiamos į apskaitą faziniu nepusfa-
brikatiniu metodu. Tai reiškia, kad gaminami produktai po kiekvienos tarpinės gamybos fazės 
parengiami apdoroti sekančioje gamybos fazėje, bet neturi kitokio – savarankiško – panaudo
jimo galimybės. Pavyzdžiui, leidžiant savaitraščio „Buhalterija“ priedą „Naudinga informa
cija buhalteriams“ (tai atskiras leidinys), tam tikrose gamybos fazėse atliekami įvairūs darbai. 
Pirmiausiai šio priedo, kaip ir kitų leidybos produktų šioje įmonėje, medžiagą rengia įmonės 
metodinio centro darbuotojai – tai medžiagos rengimo fazė. Paskui dalykinio redagavimo 
fazėje parengtas tekstas redaguojamas dalykiniu aspektu. Kalbos redagavimo fazėje reda
guojama dalykiškai sutvarkyto teksto kalba. Tada suredaguota medžiaga yra maketuojama, 



411

14.1. Produktų savikainos kalkuliavimo procesinių metodų pagrindas

1 (14.1) schema. Gamybos išlaidų apskaita autonominėje menedžmento apskaitos sąskaitų 
 sistemoje – fazinio nepusfabrikatinio metodo pavyzdys

D K

B12(x)1563 Dalykinio	
redagavimo	fazės	išlaidos	–	

leidiniui	„Naudinga	
informacija“

1) 1 000

D K

 B2(x)1563 Kalbos	
redagavimo	fazės	išlaidos	–	

leidiniui	„Naudinga	
informacija“

1) 1 000

2, 3, 4) 1 310

5) 2 500

D K

B11(x)1563 Medžiagos	
rengimo	fazės	išlaidos	–	
leidiniui	„Naudinga	
informacija“

2) 450
3) 360

D K

B32(x)1563 Maketavimo	
fazės	išlaidos	–	leidiniui	
„Naudinga	informacija“

4) 500

D K

B421563	Spausdinimo	
fazės	išlaidos	–	leidiniui	
„Naudinga	informacija“D K

D14 Gamybos	fazių	
	išlaidų	perkėlimų	

sąskaitos

5) 2 500

D K

A556302 Leidinys	
„Naudinga	informacija“	–	
dalykinio	redagavimo	

fazės	išlaidos D K

A556303 Leidinys	
„Naudinga	informacija“	–	
kalbos	redagavimo	fazės	

išlaidosD K
D13 Produktų	išlaidų	
perkėlimų	sąskaitos

7) 450
8) 360

6) 1 000

7, 8, 9) 1 310

10) 2 500

D K

A556304 Leidinys	
„Naudinga	informacija“	–	
maketavimo fazės	

išlaidos D K

A556305	Leidinys	
„Naudinga	informacija“	–	

spausdinimo	
fazės	išlaidos

9) 500 10) 2 500

D K

A556301 Leidinys	
„Naudinga	informacija“	–	
medžiagos	rengimo	fazės	

išlaidos	

6) 1 000
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perdavus ją į maketavimo fazę. Galiausiai parengta spaudai medžiaga perduodama į galuti
nę – spausdinimo – fazę, kur darbus atlieka įmonės pasirinkta spaustuvė. Mūsų pavyzdžio 
atveju leidinys „Naudinga informacija buhalteriams“ atspausdinamas 2000 egzempliorių ti
ražu. Pateiktoje 1(14.1) schemoje parodyti įrašai, daromi autonominėse menedžmento apskai
tos sąskaitose, registruojant šio leidinio gamybos išlaidas įvairiose fazėse.

Toliau pateikti 1(14.1) schemos operacijų paaiškinimai:

1)  Metodinės veiklos padalinyje medžiagos rengimo fazėje darbuotojai per mėnesį 
parengė įvairios medžiagos mokymo ir leidybos produktams – iš viso 1 500 sutar
tinių puslapių. Šios fazės darbuotojų atlyginimų bei kitos išlaidos šį mėnesį sudaro 
7 500 Eur. Vidutinė šioje fazėje parengto vieno sutartinio puslapio savikaina – 5 Eur 
(7 500 € : 1500 psl.). Per šį mėnesį leidiniui „Naudinga informacija“ parengtos me
džiagos apimtis – 200 sutartinių puslapių. Todėl šiam leidiniui tenka 1 000 Eur 
(200 psl. × 5 €) medžiagos parengimo fazės išlaidų.

 Šios išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskaitoje Nr. B11(x)1563 Medžiagos rengimo 
fazės išlaidos – leidinys „Naudinga informacija“. Ženklas (x) sąskaitos kode panaudo
tas todėl, kad sąmoningai yra praleistas skaitmuo, kuris išreiškia apskaitomų išlaidų 
rūšį. Todėl iš esmės šiuo simboliu (x) pažymėta sąskaitų visuma: x1 ............. xn, čia „n“ – 
išlaidų rūšių skaičius. Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 
Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios medžiagos parengimo išlaidos po to užregistruo
jamos ir šio leidinio išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 6 operaciją).

2)  Rengiant leidinį „Naudinga informacija“, dalykinio redagavimo fazėje atliekami 
šio leidinio medžiagos dalykinio redagavimo darbai. Šioje fazėje darbuotojai per 
mėnesį dalykiškai suredagavo įvairių mokymo ir leidybos produktų – iš viso 1 200 
sutartinių puslapių. Šios fazės darbuotojų atlyginimų bei kitos išlaidos šį mėne
sį sudaro 3 600 Eur. Vidutinė šioje fazėje dalykiškai suredaguoto vieno sutartinio 
puslapio savikaina – 3 Eur (3 600 € : 1 200 psl.). Per šį mėnesį suredaguotos leidinio 
„Naudinga informacija“ medžiagos apimtis – 150 sutartinių puslapių. Todėl šiam 
leidiniui tenka 450 Eur (150 psl. × 3 €) dalykinio redagavimo fazės išlaidų.

 Šios išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskaitoje Nr. B12(x)1563 Dalykinio redaga-
vimo fazės išlaidos – leidinys „Naudinga informacija“. Ženklas (x) sąskaitos kode pa
naudotas todėl, kad yra praleistas skaitmuo, kuris išreiškia apskaitomų išlaidų rūšį. 
Taigi, šiuo simboliu (x) pažymėta sąskaitų visuma: x1 ............. xn, čia „n“ – išlaidų rūšių 
skaičius. Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių 
išlaidų perkėlimai. Šios dalykinio redagavimo išlaidos po to užregistruojamos ir šio 
leidinio išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 7 operaciją).

3)  Atlikus dalykinį redagavimą, leidinio tekstai tvarkomi kalbos redagavimo fazėje. 
Šioje fazėje per mėnesį suredaguota įvairios medžiagos mokymo ir leidybos pro
duktams – iš viso 1 400 sutartinių puslapių. Fazės darbuotojų atlyginimų bei kitos 
išlaidos šį mėnesį sudaro 2 800 Eur. Vidutinė šioje fazėje suredaguoto vieno sutar
tinio puslapio savikaina yra 2 Eur (2 800 € : 1 400 psl.). Per šį mėnesį suredaguotos 
leidinio „Naudinga informacija“ medžiagos apimtis – 180 sutartinių puslapių. To
dėl šiam leidiniui tenka 360 Eur (180 psl. × 2 €) kalbos redagavimo fazės išlaidų.

 Šios išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskaitoje Nr. B2(x)1563 Kalbos redagavimo 
fazės išlaidos – leidinys „Naudinga informacija“. Ženklas (x) sąskaitos kode panau
dotas todėl, kad yra praleistas skaitmuo, kuris išreiškia apskaitomų išlaidų rūšį. 
Todėl šiuo simboliu (x) pažymėta sąskaitų visuma: x1 ............. xn, čia „n“ – išlaidų rūšių 
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skaičius. Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių 
išlaidų perkėlimai. Kalbos redagavimo išlaidos po to užregistruojamos ir šio leidinio 
išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 8 operaciją).

4)  Kalbos redaktoriaus suredaguota leidinio medžiaga toliau apdorojama sekančioje – 
maketavimo – fazėje. Šioje fazėje per mėnesį sumaketuota įvairios medžiagos mokymo 
ir leidybos produktams – iš viso 1 600 sutartinių puslapių. Fazės darbuotojų atlyginimų 
bei kitos išlaidos šį mėnesį sudaro 4 000 Eur. Vidutinė šioje fazėje sumaketuoto vieno 
sutartinio puslapio savikaina yra 2,5 Eur (4 000 € : 1 600 psl.). Per šį mėnesį sumake
tuotos leidinio „Naudinga informacija“ medžiagos apimtis – 200 sutartinių puslapių. 
Todėl šiam leidiniui tenka 500 Eur (200 psl. × 2,5 €) maketavimo fazės išlaidų.

 Šios išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskaitoje Nr. B32(x)1563 Maketavimo fa-
zės išlaidos – leidinys „Naudinga informacija“. Ženklas (x) sąskaitos kode panaudo
tas todėl, kad yra praleistas skaitmuo, kuris išreiškia apskaitomų išlaidų rūšį. Šiuo 
simboliu (x) pažymėta sąskaitų visuma: x1 ............. xn, čia „n“ – išlaidų rūšių skaičius. 
Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių išlaidų 
perkėlimai. Šios maketavimo išlaidos po to užregistruojamos ir šio leidinio išlaidų 
apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 9 operaciją).

5)  Sumaketuotas leidinys perduodamas į spausdinimo fazę, kurios darbus pagal paslau
gų sutartį atlieka kontrahentas  – spaustuvė. Spaustuvei už leidinio (2 000 egz.) spaus
dinimo darbus su popieriumi priklauso sumokėti 2500 Eur. Šios išlaidos pirmiausiai 
registruojamos menedžmento apskaitos sąskaitoje Nr. B421563 Spausdinimo fazės išlai-
dos – leidiniui „Naudinga informacija“. Korespondavimui panaudojama ta pati pagalbinė 
sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios spausdinimo išlaidos po to užre
gistruojamos ir leidinio išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 10 operaciją).

6)  Gaminant produktus įvairiose gamybos fazėse padarytos išlaidos registruojamos 
ir kaupiamos taip pat ir A klasės produktų savikainai skirtose sąskaitose. To rei
kia norint kontroliuoti išlaidas, daromas gaminant atskirus produktus, t. y. gami
namų produktų savikainas. Šiuo atveju gaminant leidinį „Naudinga informacija“ 
padarytos medžiagos parengimo fazės išlaidos (1000 Eur) registruojamos sąskaito
je Nr. A556301 Leidinys „Naudinga informacija“ – medžiagos parengimo fazės išlaidos. 
Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D13 Produktų išlaidų perkėli-
mai. Ši perkėlimų sąskaita naudojama tada, kai produktų išlaidos jau yra užregis-
truotos atitinkamų gamybos fazių išlaidų sąskaitose ir paskui jas reikia atskirai 
užregistruoti pačių produktų savikainų sąskaitose.

7, 8, 9) Gaminant leidinį „Naudinga informacija“, kaip minėta, tam tikri darbai atliekami 
ir medžiagos dalykinio redagavimo, kalbos redagavimo bei maketavimo fazėse. 
Šiose fazėse padarytos išlaidos registruojamos ir šio leidinio apskaitai skirtose A 
klasės sąskaitose. Korespondavimui visais šiais atvejais naudojama ta pati pagalbi
nė sąskaita Nr. D13 Produktų išlaidų perkėlimai. 

 Dalykinio redagavimo fazės išlaidos (450 Eur) registruojamos sąskaitoje Nr. A556302 
Leidinys „Naudinga informacija“ – dalykinio redagavimo fazės išlaidos. 

 Kalbos redagavimo fazės išlaidos (360 Eur) registruojamos sąskaitoje Nr. A556303 
Leidinys „Naudinga informacija“ – kalbos redagavimo fazės išlaidos. 

 Maketavimo išlaidos (500 Eur) registruojamos sąskaitoje Nr. A556304 Leidinys 
„Naudinga informacija“ – maketavimo fazės išlaidos. 
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10)  Spausdinant leidinį „Naudinga informacija“ 2000 egz. tiražu padarytos spausdini
mo fazės išlaidos (2500 Eur) yra registruojamos šio produkto išlaidoms apskaityti 
skirtoje sąskaitoje Nr. A556305 Leidinys „Naudinga informacija“ – spausdinimo fazės iš-
laidos. Korespondavimui panaudojama minėta pagalbinė sąskaita Nr. D13 Produktų 
išlaidų perkėlimai.

Toliau šiame skyriuje nagrinėjant tiesioginių ir netiesioginių išlaidų priskyrimą bei 
paskirstymą produktams bus pateiktos ir tuos klausimus iliustruojančios sąskaitų kores
pondencijos. Jos taip pat bus grindžiamos autonominėje sąskaitų sistemoje taikoma me
todika bei metodologija. 

Šiame poskyryje aptarėme procesinių metodų esmę ir jų taikymo principus. Toles
niuose poskyriuose bus išsamiai nagrinėjama, kaip taikomas procesinis paprastasis ir fa
zinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai) metodai. Pradėsime nuo paprastojo 
procesinio metodo. 

Nota bene!
Procesinių kalkuliavimo metodų taikymo klausimai iš esmės vienodai 
sprendžiami tiek žaliavas į produkciją perdirbančiose, tiek paslaugas tei
kiančiose įmonėse;

taikant procesinius produktų savikainos kalkuliavimo metodus, visa gamy
bos išlaidų apskaita vedama pagal gamybos procesus, kuriuos atliekant gami
nami produktai (produkcija arba paslaugos). Tokiu atveju į apskaitą įtraukia
mos kiekvieno gamybos proceso išlaidos, kurios paskui priskiriamos (arba 
paskirstomos) vykdant tuos procesus apdorotiems (iš dalies arba visiškai pa
gamintiems) produktams, įskaičiuojant tas išlaidas į šių produktų savikainą;

fazinis produktų savikainos kalkuliavimo metodas taikomas perdirbimo bei 
paslaugų teikimo įmonėse, kuriose produktų technologinis gamybos procesas 
skaidomas į savarankiškas gamybos fazes. Gamybos faze, kaip pamenate, lai
koma technologinių operacijų visuma, kurią perėjusio apdorojamo produkto 
(produkcijos ar paslaugos) savybės ir tolesnis panaudojimas tampa kitokie;

teikiant paslaugas darbo užmokesčio lyginamasis svoris kaštų sudėtyje 
paprastai būna reikšmingas, o tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidų 
vykdant tokią veiklą gali apskritai nebūti. Todėl tokiais atvejais tiesiogines 
darbo užmokesčio išlaidas, savaime suprantama, būtina tiesiogiai įskaičiuoti į tei-
kiamų paslaugų savikainą atskirai nuo kitų paslaugos teikimo išlaidų;

norint apskaičiuoti per laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą, kai lai
kotarpio pabaigoje susidaro nebaigtos gamybos likučių, nebaigti apdoroti 
gaminiai perskaičiuojami pagal jų baigtumo laipsnį į santykinius pagamintos pro
dukcijos vienetus – visiškai apdorotus gaminius. Produktų baigtumo laipsnis 
jų savikainos kalkuliavimo tikslais nustatomas lyginant, kiek išlaidų gamybos 
fazėje padaryta nebaigtiems apdoroti produktams ir kiek iš viso turi būti pa
daryta išlaidų, kad produktas toje fazėje būtų visiškai apdorotas.
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14.2. PROCESINIS PAPRASTASIS   
 PRODUKTŲ SAVIKAINOS 
 KALKULIAVIMO METODAS

Procesinis paprastasis produktų savikainos kalkuliavimo metodas taikomas tose 
įmonėse, kur technologinio proceso neįmanoma suskaidyti į atskiras dalis, t. y. gamy-
bos fazes, arba tą daryti netikslinga. Tai būdinga įmonėms, kuriose tie patys produktai 
gaminami nuolatos (skiriasi tik jų kiekiai, nes juos diktuoja pardavimų apimtys) iš tos 
pačios žaliavos, o technologinis gamybos procesas yra palyginti trumpas ir laikotarpio 
pabaigoje paprastai nesusidaro nebaigtos gamybos likučių arba jų dydis per laikotarpį 
keičiasi nežymiai. Aptariamas metodas taikomas, pavyzdžiui, naudingųjų išteklių gavy
bos, kai kuriose chemijos pramonės, statybinių medžiagų gamybos įmonėse, elektrinėse. 
Procesinis paprastasis metodas plačiai taikomas ir paslaugų srityse, pavyzdžiui, skam
bučių centruose, kirpyklose, įvairiose klientų aptarnavimo įmonėse, kurių vykdoma vei
kla atitinka minėtus požymius. Vykdant išlaidų apskaitą procesiniu metodu, kitaip nei 
praeitame skyriuje išnagrinėtu užsakyminiu, pagrindiniu išlaidų kontrolės, o kartu ir jų 
apskaitos, objektu tampa ne tiek konkretus pagamintas produktas, kiek pats gamybos 
procesas, kuriam vykstant nuolatos atliekami tam tikri produktų gamybos darbai. 

Taikant procesinį paprastąjį kalkuliavimo metodą materialios produkcijos savi-
kainai kalkuliuoti, tiesioginės žaliavų bei medžiagų išlaidos tiesiogiai įskaičiuojamos 
į gaminamos produkcijos savikainą. Primename, kad žaliavos nuo medžiagų skiriasi tik 
tuo, kad žaliavomis laikytinos įmonėje nė karto neapdorotos materialinės vertybės, o me-
džiagomis – bent kartą, t. y. atliekant bent vieną technologinę operaciją, toje įmonėje ap
dorotos žaliavos. Toks skirstymas į žaliavas ir medžiagas menedžmento apskaitoje yra 
visiškai sutartinis ir kitokios prasmės neturi, todėl tokio pobūdžio išlaidoms registruoti 
skirtos buhalterinės sąskaitos ar kiti registrai dažnai turi bendrą pavadinimą – žaliavų ir 
medžiagų išlaidos. Norint teisingai tiesiogines žaliavų bei medžiagų išlaidas įskaičiuo
ti į produkcijos savikainą, pirmiausiai reikia teisingai apskaičiuoti produkcijai gaminti 
sunaudotų atsargų pirkimo (įsigijimo) savikainą. Kaip tai daroma, išsamiai išnagrinėta 
tryliktojo skyriaus antrajame poskyryje, todėl dabar to nebekartosime.

Kalkuliuojant gaminamos materialios produkcijos savikainą, tiesiogines darbo 
užmokesčio išlaidas tiesiogiai priskirti konkrečių gaminių savikainai netikslinga, jeigu 
šios išlaidos sudaro nereikšmingą savikainos sudedamąją dalį (perdirbimo įmonėse ga
minant produkciją taip dažniausiai ir būna). Be to, dažnai dėl gamybos organizavimo 
būdo tokias išlaidas tiesiogiai įskaičiuoti į produktų savikainą būna problemiška. Todėl 
norint jas įskaičiuoti į produkcijos savikainą, tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos su-
jungiamos su apdorojant žaliavas daromomis kitomis konversinėmis išlaidomis. Tačiau 
tiek tiesioginis darbo užmokestis, tiek kitos apdorojimo išlaidos, jas atitinkamai detalizuojant, ga-
mybos proceso lygmeniu yra įtraukiamos į apskaitą atskirai viena nuo kitos, kaip atskiri išlaidų 
elementai. To reikia, nes gamybos procesus vykdančių padalinių išlaidos yra įtraukiamos į apskaitą 
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ir kontroliuojamos įvairiais pjūviais, taip pat ir pagal atskirus išlaidų elementus. Taigi, konver-
sines išlaidas sudaro produkciją gaminančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir 
visos kitos gamybinės išlaidos (didžioji jų dalis įskaičiavimo į produktų savikainą as-
pektu yra netiesioginės), skirtos žaliavoms bei medžiagoms perdirbti į gatavą produktą, 
pavyzdžiui, naudojamų pagalbinių medžiagų, gamybinių įrenginių bei patalpų eksploa
tavimo ir nusidėvėjimo bei kitos išlaidos.

Tačiau paslaugų srityje, kur procesinis paprastasis metodas irgi dažnai taikomas, 
į suteiktų paslaugų savikainą įeinančių darbo užmokesčio bei žaliavų ar medžiagų išlaidų tar-
pusavio santykis yra visiškai kitoks nei gaminant materialią produkciją. Teikiant paslaugas 
darbo užmokesčio lyginamasis svoris kaštų sudėtyje dažniausiai dominuoja, o vyk
dant tokią veiklą jokių tiesioginių žaliavų ar medžiagų išlaidų apskritai gali nebūti arba 
jos visos savikainos sudėtyje būna neesminės. Todėl tokiais atvejais įskaičiavimo į pas
laugų savikainą aspektu išskiriamas tiesioginis darbo užmokestis bei kitos gamybinės 
(didžioji jų dalis įskaičiavimo į produktų savikainą aspektu yra netiesioginės) išlai-
dos, prie kurių tokiu atveju būtų priskirtos ir teikiant paslaugas sunaudotų žaliavų bei 
medžiagų išlaidos. 

Kokios gamybinės išlaidos ir kokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai) įskaičiuojamos 
į produktų (produkcijos ar paslaugų) savikainą, diktuoja konkrečios veiklos aplinkybės: 
gamybos pobūdis, jos darbų organizavimas, daromų išlaidų nomenklatūra ir kt. Kiekvie
noje įmonėje šie klausimai sprendžiami individualiai. Kiekvienu atveju reikia siekti, 
kad kuo daugiau išlaidų į produktų savikainą būtų įskaičiuojama tiesiogiai. Tačiau 
realiai įmonėse tai retai kada pavyksta pasiekti. Didelė dalis gamybinių išlaidų (pvz., pro
duktams gaminti naudojamų gamybinių įrenginių nusidėvėjimo bei priežiūros išlaidos, 
pagalbinės medžiagos, pagalbinių darbininkų darbo užmokestis) praktiškai negali būti 
tiesiogiai įskaičiuojama į produktų savikainą, o turi būti paskirstomos. Taikant procesinį 
metodą (tiek paprastąjį, tiek fazinį), į gaminamos materialios produkcijos savikainą 
dažnai tiesiogiai įskaičiuojamos tik ją gaminant padarytos pagrindinių žaliavų ir me-
džiagų išlaidos. Visos kitos išlaidos – tų žaliavų apdorojimo (konversijos) išlaidos – daž-
niausiai įskaičiuojamos netiesiogiai, t. y. paskirstant pasirinktu būdu. Kaip minėjome, 
tiesioginis darbo užmokestis tokiais atvejais irgi dažniausiai įskaičiuojamas į produkcijos 
savikainą netiesiogiai. Priklausomai nuo įvairių įmonėse egzistuojančių aplinkybių, visos 
žaliavų konversijos išlaidos gali būti paskirstomos įvairių rūšių produkcijai kartu, taikant 
joms visoms tą patį pasirinktą paskirstymo kriterijų arba pasirinkus skirtingus įvairių 
konversinių išlaidų paskirstymo kriterijus.

Kalbant apie gamybos proceso išlaidų apskaitą ir jų įskaičiavimą į gaminamų pro
duktų savikainą, svarbus yra išlaidų dokumentavimo klausimas. Kiekvienoje įmonėje 
pirminis duomenų fiksavimas, kaip ir vėlesnis jų parodymas apskaitos registruose, vie
naip ar kitaip turi būti aiškiai nustatytas ir, jeigu reikia, tinkamai reglamentuotas.  Išlai-
doms dokumentuoti įmonėse naudojami labai įvairūs dokumentai, nes šie dalykai priklauso nuo 
daugelio veiksnių: veiklos pobūdžio, daromų išlaidų nomenklatūros, naudojamo savikainos kalku-
liavimo metodo, apskaitos organizavimo būdo ir kt. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokioms 
išlaidoms dokumentuoti kokie dokumentai surašomi, norint dokumentuotas išlaidas kuo 
teisingiau ir tiksliau įskaičiuoti į tam tikrų produktų savikainą, juose visuomet turi būti 
nurodyta, kokios konkrečios išlaidos padarytos, kokiame darbų bare, kokiu tikslu ir ko
kiems produktams gaminti. Įprasta, kad gamybos išlaidų dokumentus surašo gamybos 
padalinių darbuotojai įmonės vadovo nustatyta tvarka. 

Reikia pažymėti, kad įmonei naudinga parengti ir naudoti tokią dokumenta
vimo sistemą, kuri tenkintų tiek menedžmento, tiek ir finansinės apskaitos porei
kius – taip sutaupoma daug dirbančių su dokumentais asmenų laiko bei kaštų, o, 
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1 (14.2) schema. Produkcijai gaminti sunaudotų žaliavų ataskaita (pavyzdys)
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kaip žinoma, pirminio dokumentavimo stadija – brangiausias buhalterinės apskaitos 
procesas. Jeigu duomenys jau užfiksuoti pagal finansinės apskaitos bei mokesčių rei
kalavimus, kurių negalima supaprastinti, nes juos nustato valdžia, tai šie duomenys 
turi būti panaudoti ir menedžmento apskaitoje. Ir atvirkščiai – jeigu vadybos ir kaštų 
apskaitos tikslais tinkamai fiksuojami kokie nors duomenys, tai juos reikia įforminti 
taip, kad jų nereikėtų dubliuoti finansinės apskaitos tikslais, o būtų galima panaudoti 
registruojant finansinėje apskaitoje ir vėliau – finansinėse ataskaitose bei apskaičiuo
jant mokesčius.

Toliau šiame poskyryje bus pateikta kai kurių dažnai procesinėje gamyboje nau
dojamų išlaidų dokumentų pavyzdžių ir paaiškintas jų naudojimas. Tačiau reikia turėti 

2 (14.2) schema. Gamybos baro pamainos ataskaita (pavyzdys)
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omenyje, kad tai – tik „laisvos formos“ pavyzdžiai. Valdžia jau seniai neskelbia kokių 
nors „pavyzdinių“ dokumentų ar registrų formų. Ji reglamentuoja tik privalomus rekvi
zitus ir, be abejo, tik finansinės apskaitos bei mokesčių apskaičiavimo tikslais. Todėl gry
nai vidinių dokumentų formas savo įsakymu turėtų tvirtinti įmonės vadovas.

Pagrindžiant procesinės gamybos metu gaminant produktus padarytas žaliavų bei 
medžiagų išlaidas įmonėse dažnai surašoma Pro duk ci jai gaminti su nau do tų ža lia vų ata
skai ta. Joje nurodami ga mi nant pro duk ci ją su nau do tų pa grin di nių ir pa gal bi nių ža lia vų 
kiekiai. Tokią ata skai tą (kie ki ne iš raiš ka) paprastai su da ro ga my bos pa da linio meist ras 
ar kitas atsakingas darbuotojas. Jo je nu ro do mi lai ko tar pio (įprastai – mėnesio) pra džio je 
bu vę ne su nau do tų ža lia vų li kučiai, taip pat per lai ko tar pį pa pil do mai gau tos bei su nau
do tos ža lia vos. Dažniausiai su nau do tų ža lia vų kie kis ata skai to je pa skirs to mas at ski riems 
ga mi niams. At si žvel giant į įmo nė je tai ko mą ga my bos iš lai dų normavimo tvarką, ata skai
to je įra šo mas kie kis pa gal pa tvir tin tas nor mas ar ba pa gal fak ti nį jų su nau do ji mą. Pagal 
šią ataskaitą surašomas Medžiagų nurašymo aktas ar analogiškas dokumentas padalinyje 
sunaudotoms žaliavoms nurašyti.

Jeigu įmonėje gamyba organizuota pamainomis, per pa mai ną įmo nės ga my bos pa
da li ny je pa ga min tos pro duk ci jos kie kiui įtraukti į apskaitą gali būti nau do ja ma Ga my bos 
ba ro pa mai nos ata skai ta. Šios ata skai tos for mą ir tu ri nį lemia įmo nės veik los ir vykdo
mos gamybos po bū dis bei darbų organizavimo būdas. Šią ata skai tą su ra šo at sa kin gas 
pa mai nos dar buo to jas. Jo je už fik suo ja mas per pa mai ną gamybos baro darbuotojų pa ga
min tos pro duk ci jos kie kis. Priklausomai nuo poreikio, šioje ataskaitoje gali būti nurodo
mi ir duomenys, kiek ir kokių žaliavų sunaudota per pamainą gaminant produkciją. Šios 
ata skai tos duo me nų pa grin du ne tik ap skai čiuo ja ma per tam tikrą lai ko tar pį pa ga min ta 
pro duk ci ja, su nau do tos ža lia vos, bet ir dar bo už mo kes tis (jei gu jis pri klau so nuo iš dir
bio). Kon tro lės tiks lais pa reng tas ga my bos ba ro pa mai nos ata skai tas pa tar ti na tvir tin ti 
įmonės vadovo paskirtiems atsakingiems asmenims. 

Pa ga min tos pro duk ci jos kal ku lia ci jos su ves ti nė nau do ja ma per tam tikrą lai
ko tar pį pa ga min tos pro duk ci jos (at ski rų jos rū šių) sa vi kai nai ap skai čiuo ti Šios su ves
ti nės for ma pri klau so nuo gamybinės veik los po bū džio, ga my bos iš lai dų ap skai tos, 
jų de ta li za vi mo bei tai ko mos sa vi kai nos kalkuliavimo me to di kos. Ji taip pat priklau
so nuo ga mi na mos pro duk ci jos po bū džio ir to, ko kia sa vi kai na apskai čiuo ja ma (ga
my bi nė, pa da li nio, komercinė ar pil no ji). At si žvel giant į ap skai tos in for ma ci jos po
rei kius bei išlaidų ap skai tos darbų or ga ni za vi mą, tokia kal ku lia ci jos su ves ti nė ga li 
bū ti iš skai dy ta į ke le tą at ski rų su ves ti nių. Duo me nys tokiai su ves ti nei gau na mi iš 
atitinkamų ap skai tos re gist rų ir do ku men tų. Su ves ti nė je esantys faktinės produktų 
savikainos duo me nys, esant poreikiui, ga li bū ti paly gi na mi su įmo nėje nu sta ty tais 
nor ma ty vais ir biu dže tais.

Gaminant produkciją padarytoms išlaidoms priskirti tam tikriems produktams la
bai tinka ir mūsų jau ne kartą aptartos vidinės sąskaitos. Tokias sąskaitas surašo pro
dukciją gaminantys darbuotojai. Sąskaitose (ar analogiškuose dokumentuose) nurodomi 
atlikti darbai apdorojant konkretų produktą, taip pat atliekant tuos darbus sunaudoti 
ištekliai (darbo laikas, medžiagos ir kiti). Vidinių sąskaitų naudojimas plačiai aprašytas 
septintojo skyriaus antrajame poskyryje.

Remiantis surašytais atitinkamais dokumentais, per laikotarpį (paprastai tam pa
sirenkamas mėnuo) gaminant produkciją padarytos gamybos išlaidos įskaičiuojamos į per tą 
laikotarpį pagamintų produktų (produkcijos arba paslaugų) savikainą. Norint apskaičiuoti 
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3 (14.2) schema. Pagamintos produkcijos kalkuliacijos suvestinė (pavyzdys)
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 Per lai ko tar pį padarytos ga my bos 
 proceso iš lai dos (€)

 Per lai ko tar pį vykdant gamybos procesą 
 pa ga min to pro duk to kie kis (vnt.)

Pro duk to
vi du ti nė sa vi kai na (€) =

pagamintų produktų vieneto savikainą, per laikotarpį vykdant gamybos procesą pada-
rytų išlaidų suma dalijama iš per tą patį laikotarpį pagamintų produktų kiekio. Taigi, 
vidutinė produkto vieneto savikaina apskaičiuojama pagal for mu lę:

Pavyzdžiui, 

kirpykloje dirba trys vienodos kvalifikacijos kirpėjos. Per mėnesį jos visos kartu 
apkirpo 100 vyrų ir 200 moterų. Norint apskaičiuoti vidutinę to mėnesio vyrų ir mo
terų kirpimo savikainą, į ją įskaičiuojamos visos kirpimo proceso išlaidos. Per mėnesį 
visoms kirpėjoms už darbą apskaičiuota iš viso 5 000 Eur atlyginimo, iš jų – 1 000 Eur 
už vyriškus kirpimus (vyriško kirpimo įkainis – 10 €) ir 4 000 Eur už moteriškus kirpi
mus (moteriško kirpimo įkainis – 20 €). Kitos kirpykloje per mėnesį padarytos išlaidos 
(skirtos kirpimo procesui ir kirpyklos eksploatacijai) per mėnesį sudarė 1 500 Eur. 
Norint apskaičiuoti atskirai vieno vyriško ir vieno moteriško kirpimo vidutinę sa
vikainą, kirpėjų atlyginimų išlaidos (tiesioginis darbo užmokestis) įskaičiuojamos į 
savikainą tiesiogiai – pagal nustatytą vieno kirpimo įkainį. Kitos kirpimo proceso ir 
kirpyklos eksploatavimo išlaidos yra netiesioginės kirpimų atžvilgiu ir bus paskirsty
tos visiems kirpimams – vyriškiems ir moteriškiems. Tam pasirenkamas paskirstymo 
kriterijus – sutartinių kirpimų kiekis. Vienai moteriai apkirpti užtrunkama maždaug 
dvigubai daugiau laiko nei vienam vyrui, taip pat visų kitų išlaidų (lakas, šampū
nas, vanduo ir t. t.) kerpant moterį padaroma irgi maždaug dvigubai daugiau. Tuo 
remiantis apskaitoje nustatoma, kad vyro kirpimas atitinka vieną sutartinį kirpimą, 
o moters kirpimas – du sutartinius kirpimus. Taigi, per mėnesį iš viso atlikta 500 su
tartinių kirpimų (100 sut. kirp. + 200 mot. kirp. × 2). Tada 1 500 Eur kirpimo proceso 
išlaidų dalijama iš bendro sutartinių kirpimų kiekio per mėnesį (500) ir gaunama, kad 
vienam sutartiniam kirpimui tenka po 3 Eur netiesioginių išlaidų. Rezultatas: vieno 
vyriško kirpimo vidutinė savikaina yra 13 Eur (10 € atlyginimo ir 3 € netiesioginių 
išlaidų), o moteriško kirpimo vidutinė savikainą – 26 Eur (20 € atlyginimo ir 6 € (2 sut. 
kirp. × 3 €) netiesioginių išlaidų).

Netiesioginiai gamybiniai kaštai paskirstomi įvairiems produktams, kurie ga
minami vykdant tą patį gamybos procesą, taikant vienodo (po lygiai) paskirstymo būdą 
arba pasirinktus tam tikrus kaštų paskirstymo kriterijus. Šie klausimai buvo išsamiai iš
nagrinėti trečiojo skyriaus trečiame poskyryje, vėliau ne kartą pakartoti, tačiau čia 
juos trumpai dar kartą priminsime. Skirstant netiesioginius kaštus vienodo (po lygiai) 
paskirstymo būdu, jie padalijami kalkuliavimo objektams po lygiai, priskiriant kie
kvienam objektui po vienodą skirstomų kaštų sumą. Toks kaštų paskirstymo būdas 
paprastai taikomas tais atvejais, kai kaštams paskirstyti neįmanoma parinkti jokio 
adekvataus paskirstymo kriterijaus arba tą daryti neracionalu. Tačiau visuomet, jeigu 
tik įmanoma, netiesioginius  kaštus produktams reikia skirstyti taikant paskirstymo 
kriterijus: netiesiogiai su veikla susijusius (nekoreliatyvius) kriterijus arba tiesiogiai 
su veikla susijusius (koreliatyvius) kriterijus. Nekoreliatyvūs kriterijai naudojami 
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Intarpas

tuomet, kai neįmanoma nustatyti skirstomų kaštų sąryšio su produktais (ar kitais kal
kuliavimo objektais), kuriems šie kaštai paskirstomi. Pavyzdžiui, įmonės bendrąsias 
ir administracines išlaidas paskirsčius pagamintiems produktams pagal jų gamybinę 
savikainą (taip retkarčiais daroma), toks paskirstymas neparodo jokio realiai pagrįsto 
ryšio tarp skirstomų bendrųjų kaštų ir produktų, kuriems tie kaštai priskiriami. Taigi, 
taikant tokios rūšies paskirstymo kriterijus, gaunami klaidingi paskirstymo rezulta
tai, tad galiausiai apskaičiuojama klaidinga arba bent jau nevisiškai teisinga produktų 
savikaina. Todėl tokio pobūdžio paskirstymo kriterijų reikia vengti. Vis dėlto retsy
kiais jie būna „geriau negu nieko“, pavyzdžiui, leidžia bent apytikriai įvertinti, ar iš 
esmės produktai neparduodami pigiau už jų savikainą. O jeigu nustatoma šitokia 
neracionali, „nuostolinga“ kurių nors produktų kaina ir jos dėl tam tikrų aplinkybių 
padidinti neįmanoma, vadinasi, esamu savikainos perviršiu reikia padidinti kitų pro
duktų kainą, kad įmonei tai atsipirktų. 

Koreliatyvūs kriterijai parodo realų skirstomų kaštų sąryšį su kalkuliavimo 
objektais, kuriems tie kaštai yra paskirstomi. Šie kriterijai naudojami dažniausiai tai
kant veikla pagrįstą kaštų apskaitos metodą (angl. Activity Based Costing, ABC). Koreliacinis 
ryšys tarp tokių kriterijų ir kalkuliavimo objektų, kuriems paskirstomi kaštai, yra labai 
glaudus. Pavyzdžiui, gaminant produkciją naudojami tam tikri gamybiniai įrenginiai. 
Jų nusidėvėjimo ir eksploatavimo kaštai per mėnesį sudaro 4 000 Eur ir turi būti paskirs
tomi visiems per tą mėnesį gamybos proceso metu apdorotiems įvairiems produktams 
pagal tų įrenginių valandas, dirbtas tuos produktus apdorojant. Per mėnesį šie gamy
biniai įrenginiai dirbo 1 000 val., tad jų nusidėvėjimo ir eksploatavimo kaštų priskyri
mo apdorotiems produktams koeficientas bus 4 Eur/val (4 000 € : 1 000 val.). Turint 
duomenis, kiek valandų šie gamybiniai įrenginiai buvo naudojami tam tikriems pro
duktams apdoroti, pagal tai aptariamos išlaidos būtų priskirtos įvairiems produktams. 
Jeigu gaminant vieną produktą (tam tikrą jo kiekį) įrenginiai dirbo, tarkime, 200 val., 
tai šiam produktui (jo visam kiekiui) būtų priskirta 800 Eur (4 € × 200 val.) įrenginių 
nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidų.

TIESIOGINIŲ IR NETIESIOGINIŲ KAšTŲ ĮSKAIčIAVIMO 
Į PRODUKTŲ SAVIKAINą PROCESINIU PAPRASTUOJU 
METODU PAVyZDyS

Įmonėje vykstant gamybos procesui nuolatos tam tikrais kiekiais 
gaminami įvairūs gaminiai: A, B ir C. Per liepos mėnesį gaminio A paga
minta 1 000 vienetų, gaminio B – 800 vienetų ir gaminio C – 1 250 vienetų. 
Tiesiogiai į šių gaminių savikainą įskaičiuojamos jiems pagaminti sunau
dotos pagrindinės žaliavos bei medžiagos. Visam per mėnesį gaminio 
A kiekiui pagaminti sunaudotų pagrindinių žaliavų bei medžiagų vertė 
yra 9 000 Eur, visam gaminio B kiekiui – 6 000 Eur, o visam gaminio C 
kiekiui – 12 000 Eur. Konversinės gamybos proceso išlaidos (darbininkų 
darbo užmokestis, įrenginių nusidėvėjimo bei eksploatavimo išlaidos ir 
kitos netiesioginės išlaidos) per mėnesį sudaro 18 000 Eur. Šios išlaidos 
paskirstomos produktams pagal jiems gaminti sunaudotų pagrindinių 
žaliavų bei medžiagų kiekį, išreikštą kilogramais – taikomas toks pa
skirstymo kriterijus.
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Konversinių išlaidų paskirstymo A, B ir C gaminiams duomenys pa
teikti 1 (14.2) lentelėje.

1 (14.2) lentelė
Konversinių išlaidų paskirstymo produktams duomenys

Produktai

Rodikliai

Gaminys A
(vnt.)

Gaminys B
(vnt.)

Gaminys C
(vnt.)

Iš viso
(vnt.)

1 2 3 4 5

Sunaudotos	pagrindinės	
žaliavos	ir	medžiagos,	kg

3 000 2 000 4 000 9 00

Konversinių	išlaidų	prisky-
rimo	produktams	koefi-
ciento	apskaičiavimas

18 000 €	:	9	000	kg	=	2	€/kg

Konversinių	išlaidų	prisky-
rimas	gaminiams,	Eur

6 000 
(3	000	kg	×	

2 €)

4 000 
(2	000	kg	×	

2 €)

8 000 
(4	000	kg	×	

2 €)
18 000

Prie 1 (14.2) lentelėje pateiktų duomenų dar pridėjus tiesiogiai į ga
minių savikainą įskaičiuotų žaliavų bei medžiagų vertę, apskaičiuojama 
gamybinė kiekvieno gaminio savikaina. Apskaičiavimai pateikti 2 (14.2) 
lentelėje.

2 (14.2) lentelė
Gaminių savikainos apskaičiavimas

Produktai

Rodikliai

Gaminys A
(vnt.)

Gaminys B
(vnt.)

Gaminys C
(vnt.)

1 2 3 4

Konversinės	išlaidos,	Eur 6 000 4 000 8 000
Tiesioginės	žaliavų	ir	
medžiagų	išlaidos,	Eur

9 000 6 000 12 000

Gaminių	gamybos	išlaidos	
iš	viso,	Eur

15 000 10 000 20 000

Gaminio	vieneto	gamybinė	
savikaina,	Eur

15 (15 000 € : 
1	000	vnt.)

12,5 (10 000 € : 
800	vnt.)

16 (20 000 € : 
1	250	vnt.)

Pateiktas gaminių A, B ir C gamybinės savikainos apskaičiavi
mo pavyzdys gana nesudėtingas. Įvairiose įmonėse dažnai yra gero
kai sudėtingesnės aplinkybės. Tačiau šis pavyzdys aiškiai parodo pačią 
produktų gamybinės savikainos kalkuliavimo paprastuoju procesiniu 
metodu esmę. 

Toliau aptarsime, kaip įtraukiant į apskaitą gamybos išlaidas taikoma procesiniam 
metodui pritaikyta sąskaitų sistema. Pateikdami pavyzdį aptarsime pačią jos taikymo 
esmę (žr. 4 (14.2) schemą), nes įvairiose šį metodą naudojančiose įmonėse šie klausimai, 
priklausomai nuo aplinkybių, gali būti sprendžiami įvairiai.
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Dėmesio!

Siekdami geriau perteikti procesinių metodų esmę, nagrinėdami šį išlaidų aps-
kaitos bei priskyrimo savikainai pavyzdį, sąmoningai neaptarėme išlaidų nor-
mavimo bei biudžetavimo, taip pat nerodėme šių dalykų sąskaitose. Priešingu 
atveju nagrinėjama medžiaga būtų perkrauta pateikiant papildomas išlaidų nor-
mų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų sąskaitas ir jų naudojimo aprašymus. Tai 
trukdytų suvokti pačią procesinių metodų taikymo esmę. 
Išlaidų normų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų apskaitos ir registravimo me-
nedžmento apskaitos sąskaitose klausimai išsamiai aptarti aštuntojo skyriaus 
trečiajame bei devintojo skyriaus antrajame ir trečiajame poskyriuose. Jeigu 
primiršote, rekomenduojame grįžti ir juos pasikartoti. Įgyvendinant įmonėje 
pasirinktą savikainos kalkuliavimo metodą ir realizuojant jį sąskaitų sistemoje, 
paprasčiausiai reikia įtraukti papildomas reikalingas normų (biudžetų) bei nu-
krypimų nuo jų sąskaitas. 

4 (14.2) schema.  Išlaidų apskaita autonominėje menedžmento apskaitos sąskaitų sistemoje 
 (paprastojo procesinio metodo pavyzdys)

D K

B612 Konsultacijų	
teikimo	procesas	–	darbo	
užmokesčio	išlaidos	teikiant
juridines	konsultacijasD K

B611 Konsultacijų	
teikimo	procesas	–	darbo	
užmokesčio	išlaidos	
teikiant	buhalterinės	
apskaitos	konsultacijas

2) 3 000

D K

A71	Buhalterinės	apskaitos	
konsultacijos	–	gamybinė	

savikaina D K

A72 Juridinės	
konsultacijos		–	gamybinė	

savikaina	D K

D13	Produktų	
išlaidų	perkėlimų	
sąskaitos

4) 6 250

5) 3 500

4) 6 250

5) 3 500

1, 2) 8 000

3) 1 750

D K

B62 Konsultacijų	teikimo	
procesas	–	netiesioginės	

išlaidos	D K

D14 Gamybos	fazių	
	išlaidų	perkėlimų	

sąskaitos

3) 1 750

1) 5 000
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Pateiktoje schemoje daroma prielaida, kad įmonės „Apskaita“ konsultavimo cen
tras teikia konsultacijas buhalterinės apskaitos ir juridiniais klausimais. Menedžmento 
apskaitos aspektu ši veikla traktuojama kaip gamybos procesas ir jos išlaidos įtrau
kiamos į apskaitą procesiniu paprastuoju kalkuliavimo metodu. Konsultavimo centre 
dirbantys apskaitos specialistai teikia buhalterinės apskaitos konsultacijas, o teisinin
kai – juridines konsultacijas. Vieno mėnesio apskaitos konsultantų atlyginimų išlaidos 
sudaro iš viso 5 000 eurų, o teisininkų atlyginimai – 3 000 eurų. Šie darbo užmokesčio 
kaštai yra tiesioginiai suteiktų konsultacijų atžvilgiu.  Konsultavimo centre taip pat da
romos įvairios išlaidos, kurios tenka konsultavimo veiklai: naudojamos įrangos nusi
dėvėjimas ir eksploatacija, ryšių išlaidos, raštinės reikmenų išlaidos ir kitos per mėnesį 
sudaro 1 750 eurų. Už įmonės teikiamas konsultacijas klientai sumoka pagal joms teikti 
skirtą laiką, kuris skaičiuojamas minutėmis. Per mėnesį suteiktų buhalterinės apskaitos 
konsultacijų bendra trukmė sudaro 2 500 minučių, o juridinių konsultacijų – 1 000 mi
nučių. Iš pradžių apskaičiuojama, kiek vienai buhalterinės apskaitos konsultacijų mi
nutei tenka konsultantų darbo užmokesčio (5 000 € : 2 500 min. = 2 €) ir kiek atlyginimo 
išlaidų tenka minutei juridinių konsultacijų (3 000 € : 1 000 min. = 3 €). Visos kitos kon
sultacijų padalinio išlaidos (1 750 Eur) suteiktų konsultacijų atžvilgiu yra netiesioginės, 
todėl paskirstomos buhalterinės apskaitos ir juridinėms konsultacijoms. Šiuo atveju 
pasirinktas netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal suteiktų abiejų rūšių konsultacijų 
trukmę minutėmis: 1 750 € : 3 500 min. = 0,5 €. Apskaičiuojama buhalterinės apskaitos 
konsultacijų vidutinė vienos minutės savikaina, įskaičiavus tiesiogines darbo užmokes
čio bei netiesiogines išlaidas: 2 € + 0,5 € = 2,5 €. Juridinių konsultacijų vidutinė vienos 
minutės savikaina: 3 € + 0,5 € = 3,5 €.

Pateiktoje 4 (14.2) schemoje parodyti įrašai, daromi autonominėse menedžmento 
buhalterinės apskaitos sąskaitose, registruojant pateiktame pavyzdyje aptartas konsulta
cijų teikimo išlaidas.

Toliau pateikti 4 (14.2) schemos operacijų paaiškinimai:

1, 2)  Vykdant konsultavimo veiklą per mėnesį suteikta buhalterinės apskaitos ir juridi
nių konsultacijų, už kurias konsultacijų centro darbuotojams iš viso apskaičiuoja
ma 8 000 Eur atlyginimo. Už suteiktas buhalterinės apskaitos konsultacijas (2 500 
min.) apskaičiuojama 5 000 Eur, už juridines konsultacijas (1 000 min.) – 3 000 Eur 
atlyginimo. 

 Šios atlyginimo teikiant konsultacijas išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskai
tose Nr. B611 Konsultacijų teikimo procesas – darbo užmokesčio išlaidos teikiant bu-
halterinės apskaitos konsultacijas (5 000 €) ir Nr. B612 Konsultacijų teikimo procesas – 
darbo užmokesčio išlaidos teikiant juridines konsultacijas (3 000 €). Korespondavimui 
panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios iš
laidos po to užregistruojamos ir konsultacijų savikainai skirtose sąskaitose ( žr. 4 
ir 5 operacijas).

3)  Vykdant konsultavimo veiklą per mėnesį padaryta 1750 Eur įvairių netiesioginių 
išlaidų. Šios išlaidos registruojamos sąskaitoje Nr. B62 Konsultacijų teikimo proce-
sas – netiesioginės išlaidos. Korespondavimui taip pat naudojama pagalbinė sąskaita 
Nr. D14 Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios išlaidos po to registruojamos ir konsul
tacijų savikainai skirtose sąskaitose (žr. 4 ir 5 operacijas).

4, 5)  Apskaičiavus vidutinę vienos konsultacijų minutės gamybinę savikainą ir žinant 
bendrą išlaidų sumą, tenkančią per mėnesį suteiktoms buhalterinės apskaitos 
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Intarpas

(5 000 € + 2 500 min. × 0,5 € = 6 250 €) ir juridinėms konsultacijoms (3 000 € + 
1 000 min. × 0,5 € = 3 500 €), šios išlaidos registruojamos konsultacijų gamybinei 
savikainai skirtose sąskaitose. Sąskaitoje Nr. 71 Buhalterinės apskaitos konsultaci-
jos – gamybinė savikaina registruojama 6 250 Eur išlaidų suma, o sąskaitoje Nr. 72 
Juridinės konsultacijos – gamybinė savikaina registruojama 3 500 Eur išlaidų suma. 
Korespondavimui panaudojama pagalbinė sąskaita Nr. D13 Produktų išlaidų 
perkėlimai. 

Aptarėme produktų gamybinės savikainos kalkuliavimą, įskaičiuojant į ją tiesio
gines bei netiesiogines gamybines išlaidas. Priklausomai nuo vadybos informacinių po
reikių, gali būti apskaičiuojami ir kitokie savikainos rodikliai, taip pat ir produktų pilnoji 
savikaina. Toliau šį klausimą ir nagrinėsime. 

Produktų pilnosios savikainos kalkuliavimas

Procesinio paprastojo savikainos kalkuliavimo metodo taikymas, esant porei
kiui, leidžia apskaičiuoti ir produktų pilnąją savikainą. Norint įvertinti produkto ga
lutinį pelningumą, reikia palyginti iš jo uždirbtas pajamas su tokio produkto pilnąja 
savikaina, kurią dėl šios priežasties ir reikia apskaičiuoti. Norint apskaičiuoti šį sa
vikainos rodiklį, į produktų savikainą įskaičiuojami ne tik gamybiniai kaštai, bet ir 
pardavimų veiklą vykdančių padalinių bei visos įmonės administravimo, bendrųjų 
bei aptarnaujančių padalinių išlaidos. Norint apskaičiuoti produktų pilnąją savikai
ną, įmonėje turi būti įdiegta ir taikoma visų padalinių kaštų paskirstymo sistema, 
kuri apimtų visus tokių kaštų skirstymo etapus, pradedant nuo vienų padalinių kaštų 
paskirstymo kitiems padaliniams ir baigiant tų kaštų įskaičiavimu į produktų pilnąją 
savikainą. Šis klausimas išsamiai išnagrinėtas trečiojo skyriaus trečiojo poskyrio an
trame klausime. Jeigu primiršote, rekomenduojame jį pasikartoti. Produktų pilnosios 
savikainos kalkuliavimui iliustruoti panaudosime sutartinį pavyzdį, pateiktą to-
liau esančiame intarpe.

PRODUKTŲ PILNOSIOS SAVIKAINOS KALKULIAVIMO 
PAVyZDyS

Čia panaudotas anksčiau šiame poskyryje pateiktame intarpe išna
grinėtas pavyzdys (žr. 1 (14.2) ir 2 (14.2) lenteles), tik šiuo atveju sąlyga 
praplėsta, įtraukiant tris negamybinius funkcinius padalinius: transpor
to skyrių, įmonės administraciją ir bendrąjį skyrių. Įmonės administra
cija atlieka bendrosios vadybos funkciją – formuluoja užduotis visiems 
įmonės padaliniams, sudaro sąlygas jas atlikti ir kontroliuoja bei vertina 
jų atlikimą. Bendrojo skyriaus funkcijos – visiems įmonės padaliniams 
teikti įvairaus pobūdžio paslaugas: valymo, ūkio, remonto ir kt. Trans
porto skyrius atveža gamybos procesui reikalingas pagrindines žaliavas 
bei medžiagas.
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Norint apskaičiuoti gaminių A, B ir C pilnąją savikainą, į ją reikia 
įskaičiuoti ne tik gamybos padalinio išlaidas, bet ir administracijos bendro
jo skyriaus bei transporto skyriaus išlaidas – tiek, kiek jų tenka kiekvienam 
gaminiui. Kadangi šie trys negamybiniai padaliniai tiesiogiai nedalyvauja 
gaminant produktus, bet atlieka kitus darbus, jų visų išlaidos, kaip netie
sioginės, turi būti tam tikru būdu paskirstytos minėtiems gaminiams. 

5 (14.2) schema. Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo pavyzdys

Sutartiniai ženklai:

– gaminių A, B ir C savikainai priskiriamos  
jų atžvilgiu tiesioginės žaliavų bei paskirstomos  
konversinės išlaidos;

– administracijos išlaidos paskirstomos bendrajam skyriui,  
transporto skyriui ir gamybiniam padaliniui;

– bendrojo skyriaus išlaidos paskirstomos transporto skyriui ir gamybiniam padaliniui;

– transporto skyriaus išlaidos priskiriamos gamybiniam padaliniui;

– gaminiams A, B ir C paskirstomos jų atžvilgiu netiesioginės kitų padalinių išlaidos. 

1

2

3

4

5

ADMINISTRACIJA (A)
11 000 €

BENDRASIS SKYRIUS (BS)
18 000 € + 2 750 € (A)

Gaminys A (1000 vnt.)
Tiesioginės žaliavų išlaidos –

9 000 €
 Konversinės išlaidos  – 6 000 €

Kitų padalinių išlaidos – 14 333 €
Pilnoji savikaina – 29 333 €

Gaminys B (800 vnt.)
    Tiesioginės žaliavų išlaidos –

6 000 €
    Konversinės išlaidos – 4 000 €
Kitų padalinių išlaidos – 9 556 €

Pilnoji savikaina – 19 556 €

Gaminys C (1250 vnt.)
Tiesioginės išlaidos –

12 000 €
Konversinės  išlaidos – 8 000 €

Kitų padalinių išlaidos – 19 111 €
Pilnoji savikaina – 39 111 €

GAMYBINIS PADALINYS
(PROCESAS)

Pagrindinių žaliavų išlaidos –
27 000 €

Konversinės išlaidos –
18 000 €

Kitų padalinių išlaidos – 
43 000 €

TRANSPORTO
SKYRIUS (TS)

14 000 € + 
 3 300 € (A) +
 8 300 € (BS)

3
2

5

4

1
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3 (14.2) lentelė
Duomenys, pagal kuriuos funkcinių padalinių išlaidos 

paskirstomos kitiems padaliniams

Nr. Padalinys

Padali-
nio iš-
laidos

(€)

Padalinio 
išlaidų pa-
skirstymo 
kriterijus

Padalinio
veiklos ap-

imtis, iš-
reikšta pa-
skirstymo 
kriterijais

Paslaugų padaliniams 
suteikimas, išreikštas  
paskirstymo kriterijais

BS TS GP

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Administra-
cija

11 000
Dirbta	sutarti-
nė	valanda

400 100 120 180

2. Bendrasis
skyrius

18 000
Dirbta	sutarti-
nė	valanda

1 000 – 400 600

3. Transporto
skyrius

14 000
Atvežtų	žalia-
vų	kiekis	(kg)

10 000 – – 10 000

Sutartiniai ženklai:
BS – bendrasis skyrius, TS – transporto skyrius, GP – gamybinis padalinys

Šiame pavyzdyje padalinių išlaidos skirstomos kitiems padali-
niams bene labiausiai paplitusiu laipsnišku paskirstymo metodu (jis iš
nagrinėtas trečiojo skyriaus trečiojo poskyrio antrame klausime). Jo esmė 
ta, kad kiekvieno padalinio kaštai paskirstomi kitiems padaliniams (kam 
šis padalinys teikė kokias nors paslaugas) ir tai atliekama laipsniškai tam 
tikra seka: pirmiausiai paskirstomi vieno padalinio kaštai, paskui – kito, 
vėliau – trečio ir t. t. Tikriausiai prisimenate, kad pagal šį metodą padali
niams, kurių kaštai paskirstyti pirmiausiai, vėliau skirstantys kaštus pa
daliniai nebegali priskirti savo kaštų, t. y. visas skirstymas vyksta „viena 
kryptimi“. Tokiam tikslui turi būti pasirenkami tinkami paskirstymo kri
terijai, pagal kuriuos galima kuo tiksliau ir teisingiau nustatyti, kokia tam 
tikro padalinio išlaidų dalis turėtų tekti kitiems padaliniams. Renkantis 
paskirstymo kriterijus, visuomet būtina įvertinti šį reikšmingą principą: 
išlaidų paskirstymo kriterijus turi kiek galima geriau išreikšti ryšį tarp 
skirstomų išlaidų ir objekto, kuriam tos išlaidos skirstomos. Duomenys, 
pagal kuriuos skirstomi padalinių kaštai, pateikti 3 (14.2) lentelėje.

Pagal mūsų pateiktą pavyzdį administracijos kaštai turi būti paskirstomi 
kitiems dviem padaliniams bei gamybos padaliniui, nes jiems visiems buvo 
teikiamos vadybos paslaugos, tik skirtingos apimties. Pasirinktas paskirstymo 
kriterijus yra administracijos darbuotojų dirbtas laikas sutartinėmis valando
mis. Iš lentelės 6–8 skilčių matyti, kiek sutartinių valandų administracijos dar
buotojai skyrė įvairių padalinių vadybai. Bendrojo skyriaus kaštai paskirstomi 
likusiems padaliniams, išskyrus administraciją – toks yra laipsniško paskirsty
mo metodo ypatumas. Šiuo atveju kaštams paskirstyti irgi taikomas bendrojo 
skyriaus darbuotojų dirbtų sutartinių valandų kriterijus. Transporto skyriaus 
kaštai paskirstomi paskiausiai ir jie visi tenka tik gamybiniam padaliniui, nes 
šio skyriaus funkcija, kaip minėta – atvežti perdirbti reikalingų žaliavų. Šio 
skyriaus kaštams paskirstyti taikomas atvežtų pagrindinių žaliavų, naudoja
mų gaminiams A, B ir C gaminti, kiekių kriterijus. 
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Kokiu lygiu visi trys negamybiniai padaliniai teikė paslaugas vieni 
kitiems ir gamybos padaliniui, matyti iš 3 (14.2) lentelės 6–8 skilčių. Kaip 
matome, administracijos darbuotojai iš viso dirbo 400 sutartinių valandų. 
Šis laikas kitiems padaliniams (kuriems administracija vadovavo) paskirs
tytas taip: 100 valandų – bendrajam skyriui, 120 valandų – transporto sky
riui, 180 valandų – gamybiniam padaliniui. Analogiškai paskirstytas ir 
bendrojo skyriaus darbuotojų dirbtas laikas.

4 (14.2) lentelė
Funkcinių padalinių išlaidų paskirstymas

Nr.

Padalinys,
kurio 

išlaidos 
skirstomos

Skirstomos
padalinio
išlaidos

(€)

Padalinio 
veiklos apim-
tis, išreikšta
paskirstymo

kriterijais

Išlaidų paskirstymas kitiems 
padaliniams (€)

BS TS GP

1 2 3 4 5 6 7

1. Administra-
cija

11 000 400
2 750

(11 000 € / 
400	×	100)

3 300
(11 000 € / 
400	×	120)

4 950
(11 000 € / 
400	×	180)

2. Bendrasis
skyrius

20 750
(18 000 + 2750)

1 000 –
8 300

(20 750 € / 
1	000	×	400)

12 450
(20 750 € / 
1	000	×	600)

3. Transporto
skyrius

25 600
(14 000 +

 3300 + 8300)
10 000 – – 25 600

Iš viso x x x x 43 000

Sutartiniai ženklai:
BS – bendrasis skyrius, TS – transporto skyrius, GP – gamybinis padalinys

Negamybinių padalinių kaštų paskirstymas pagal 3 (14.2) lentelėje 
pateiktus duomenis parodytas 4 (14.2) lentelėje. Kiekvieno padalinio kaštų 
paskirstymas kitiems padaliniams matyti iš šios lentelės 5–7 skilčių. Kaip 
matome, administracijos kaštai (11 000 €) paskirstomi kitiems padaliniams 
taip: bendrajam skyriui – 2 750 €, transporto skyriui – 3 300 €, gamybiniam 
padaliniui – 4 950 €. Atkreipkite dėmesį, kad administracijos kaštai, kurie 
tenka bendrajam bei transporto skyriams, pridedami prie lentelės 2 ir 3 
eilutėse pateiktų šių padalinių skirstomų kaštų sumų 3 skiltyje. Todėl pa
skirstant bendrojo skyriaus kaštus, skirstoma šio padalinio padarytų išlaidų 
(18 000 €) ir jam administracijos priskirtų išlaidų (2 750 €) bendra suma – 20 
750 eurų. Lygiai taip pat transporto skyriaus išlaidos (14 000 €) sudedamos 
su jam priskirtomis administracijos (3 300 €) ir bendrojo skyriaus (8 300 €) 
išlaidomis ir gaunama 25 600 Eur  suma. Galiausiai visų padalinių kaštai turi 
būti priskirti gamybiniam padaliniui, kuris gamina produktus, todėl turi di
džiausią tiesioginį ryšį su kiekvienu iš jų, o kiti padaliniai neturi jokio bent 
kiek labiau tiesiogiai išreikšto ryšio su kuriuo nors produktu. Todėl norint 
bent kiek pagrįsčiau negamybinių padalinių išlaidas paskirstyti gaminiams, 
įskaičiuojant į jų pilnąją savikainą, iš pradžių reikia tų padalinių išlaidas pri
skirti gamybiniam padaliniui – tai ir padaryta 4 (14.2) lentelėje. 
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5 (14.2) lentelė
Duomenys, reikalingi padalinių kaštams paskirstyti produktams

Nr.

Padaliniai,
 kurių kaštai 

tenka 
gamybos
padaliniui

Padali-
nių

kaštų 
suma (€)

Padalinių 
išlaidų pa-
skirstymo 

produktams 
kriterijai

Apimtis, iš-
reikšta pa-
skirstymo 
kriterijais

Paskirstymo kriterijaus kie-
kis, tenkantis produktams

A B C

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Administraci-
ja	ir	bendra-
sis	skyrius

17 400
Konversinės
išlaidos,	€ 18 000 6 000 4 000 8 000

2. Transporto
skyrius

25 600

Sunaudotų
pagrindinių
žaliavų
kiekis,	kg

9 000 3 000 2 000 4 000

Toliau belieka negamybinių padalinių išlaidas paskirstyti gami
niams. Tai parodyta 5 (14.2) ir 6 (14.2) lentelėse. Administracijos ir bendro
jo skyriaus išlaidos (17 400 €), kurios teko gamybos padaliniui, gaminiams 
A, B ir C paskirstomos pagal tai, kiek jiems buvo priskirta konversinių 
išlaidų. Transporto skyriaus išlaidos (25 600 €) paskirstomos gaminiams 
pagal tai, kiek jiems gaminti sunaudota pagrindinių žaliavų kilogramais. 
5 (14.2) lentelėje pateikti duomenys, reikalingi negamybinių padalinių kaš
tams, tekusiems gamybos padaliniui, paskirstyti visiems trims gaminiams. 
Išlaidos skirstomos 6 (14.2) lentelėje. 

6 (14.2) lentelė
Kitų padalinių išlaidų paskirstymas produktams 

(jų pilnajai savikainai apskaičiuoti)

Nr.

Padaliniai,
kurių

išlaidos
skirstomos

Skirstomų 
išlaidų 

suma (€)

Apimtis, 
išreikšta 

paskirstymo 
kriterijais

Išlaidų priskyrimas 
produktams (€)

A B C
1 2 3 4 5 6 7

1.
Administracija	
ir	bendrasis	
skyrius

17 400 18 000

5 800
(17 400 € : 
18 000 €	×
 6 000 €)

3 867
(17 400 € : 
18 000 € ×

4 000 €)

7 733 
(17 400 € :
18 000 €	×

8 000 €)

2. Transporto
skyrius

25 600 9 000

8 533
(25 600 € :
9	000	kg	×
3	000	kg)

5 689
(25 600 € :
	9	000	kg	×
	2	000	kg)

11 378
(25 600 € :
9	000	kg	×
	4	000	kg)

Iš viso 43 000 x 14 333 9 556 19 111

Kaip matyti, administracijos ir bendrojo skyriaus išlaidų bendra suma 
gaminiams paskirstoma taip (žr. 5–7 skiltis): gaminiui A – 5 800 Eur, gami
niui B – 3 867 Eur ir gaminiui C – 7 733 Eur. Transporto skyriaus išlaidos pa
skirstomos gaminiams taip: gaminiui A – 8 533 Eur, gaminiui B – 5 689 Eur ir 
gaminiui C – 11 378 Eur. Negamybinių padalinių išlaidas paskirsčius gami
niams, galima apskaičiuoti jų pilnąją savikainą (žr. 5 (14.2 schemą). Gaminio A 
(1 000 vnt.) pilnoji savikaina bus 29 333 Eur, gaminio B (800 vnt.) – 19 556 Eur, 
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gaminio C (1 250 vnt.) – 39 111 Eur. Pagamintų gaminių kiekius padalijus iš 
gautų rodiklių, apskaičiuojama vieno gaminio vieneto pilnoji savikaina. Ga
minio A vieneto pilnoji savikaina – 29,33 Eur (29 333 € : 1 000 vnt.), gaminio 
B – 24,44 Eur (19 556 € : 800 vnt.), gaminio C – 31,29 Eur (39 111 € : 1 250 vnt.).  

Pavyzdyje aptartas negamybinių padalinių išlaidų paskirstymas ir gaminių pilnosios 
savikainos apskaičiavimas nėra sudėtingas. Praktikoje pasitaiko daug sudėtingesnių atve
jų. Sudėtingumą iš esmės lemia didesnis negamybinių padalinių skaičius, taip pat gamybos 
padalinių bei gaminamų produktų kiekis, o ypač negamybinių padalinių veiklos pobūdis. 

Kalkuliuojant produktų pilnąją savikainą, kai į ją įskaičiuojamos pardavimų ir įmo
nės bendrosios bei administracinės išlaidos, šie procesai menedžmento apskaitos sąskai
tose registruojami ne visuomet. Dažnai tai atliekama apskritai nenaudojant buhalterinės 
apskaitos sąskaitų, o tiesiog apskaičiuojant įvairiuose pagalbiniuose žiniaraščiuose. Na
grinėdami 5 (14.2) schemoje pateiktą pilnosios gaminių savikainos apskaičiavimo pavyz
dį, sąmoningai neaptarėme šių operacijų registravimo sąskaitose, nes dažniausiai tokių 
procesų menedžmento apskaitos sąskaitose registruoti nereikia. Klausimai, kaip produk
tų pilnoji savikaina yra registruojama ir įtraukiama į apskaitą sąskaitose, išnagrinėti de
vintojo skyriaus antrame ir trečiame poskyriuose, kurie skirti iš dalies integruotai bei au
tonominei vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų sistemoms aptarti. Jeigu šiuos klausimus 
primiršote, rekomenduojame pasikartoti.

Nota bene!

Procesinis paprastasis produktų savikainos kalkuliavimo metodas taiko
mas tose įmonėse, kur technologinio proceso neįmanoma suskaidyti į ats
kiras dalis, t. y. gamybos fazes, arba tai daryti netikslinga;

taikant procesinį paprastąjį kalkuliavimo metodą materialios produkcijos 
savikainai kalkuliuoti, tiesioginės žaliavų bei medžiagų išlaidos tiesiogiai 
įskaičiuojamos į gaminamos produkcijos savikainą;

norint įskaičiuoti į produkcijos savikainą, tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos 
sujungiamos su kitomis apdorojant žaliavas daromomis konversinėmis išlai-
domis. Tačiau tiek tiesioginis darbo užmokestis, tiek ir kitos apdorojimo išlaidos, 
jas atitinkamai detalizuojant, gamybos proceso lygmeniu yra įtraukiamos į apskai-
tą atskirai viena nuo kitos, kaip atskiri išlaidų elementai;

netiesioginiai gamybiniai kaštai paskirstomi įvairiems produktams, kurie ga
minami vykstant tam pačiam gamybos procesui, taikant vienodo (po lygiai) 
paskirstymo būdą arba pasirinktus tam tikrus kaštų paskirstymo kriterijus;

procesinio paprastojo savikainos kalkuliavimo metodo taikymas, esant porei
kiui, leidžia apskaičiuoti ir produktų pilnąją savikainą. Norint įvertinti pro
dukto galutinį pelningumą, reikia palyginti iš jo uždirbtas pajamas su tokio 
produkto pilnąja savikaina, kurią dėl šios priežasties ir reikia apskaičiuoti.
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14.3. PROCESINIS FAZINIS PRODUKTŲ  
 SAVIKAINOS KALKULIAVIMO  
 METODAS  

Procesinis fazinis savikainos kalkuliavimo metodas (toliau šį metodą vadinsime tie
siog faziniu metodu) naudojamas produktų savikainai apskaičiuoti tose gamybos srityse, ku
riose technologinis procesas skaidomas į atskiras savarankiškas stadijas – fazes. Gamybos faze 
laikoma tam tikrų technologinių operacijų visuma, kurią perėjusio produkto vartojamosios 
savybės ir panaudojimas tampa iš esmės kitokie. Fazinį metodą tikslinga taikyti, kai gamy
bos technologinis procesas mažai kinta, o produktas pereina kelias fazes, kol pagaminamas 
galutinis produktas. Tokiose gamybos srityse dažnai iš vienos bazinės žaliavos (medžiagos) 
gaminami įvairūs produktai, pavyzdžiui, pieno produktų gamybos įmonėse iš pieno gami
nama varškė, sūris, sviestas, grietinė ir kiti produktai. Dėl aptarto gamybos pobūdžio fazinis 
metodas paprastai yra taikomas pieno produktų, mėsos, kitose maisto pramonės, chemijos, 
naftos perdirbimo, tekstilės, baldų bei kai kuriose kitose gamybos įmonėse.

Fazinis metodas dažnai taikomas ir didelės apimties sudėtingų paslaugų savi
kainai kalkuliuoti, kai jų netikslinga skaidyti į atskirus užsakymus. Imkime kad ir me
nedžmento buhalterinės apskaitos diegimo kurioje nors įmonėje paslaugą. Ji pradeda
ma nuo to, kad tos įmonės vadybos sistema pertvarkoma į pažangią, pvz., matricinę 
(tai diegimo pirmoji fazė). Tokio pertvarkymo reikia norint sėkmingai įdiegti vadybos 
ir kaštų buhalterinę apskaitą. Todėl tokią diegimo stadiją (fazę) traktuoti kaip atskirą 
užsakymą netikslinga. Antra vertus, kaip nedalomo užsakymo negalima traktuoti ir 
visų 2–3 metus trunkančių šios apskaitos rūšies diegimo darbų. Juolab kad pertvar
kius vadybos sistemą, tolesni darbai paprastai tęsiami ne iš karto – daroma bent kelių 
mėnesių pertrauka, kad užsakovai apsiprastų su nauja vadybos sistema, nors kai ku
rie parengiamieji menedžmento apskaitos diegimo darbai (pavyzdžiui, naujo sąskaitų 
plano parengimas) gali būti atliekami ir kartu su vadybos sistemos pertvarka. Tačiau 
jų atlikimo kaštus, be abejo, tikslinga apskaičiuoti faziniu būdu, tokius darbus laikant 
atskira visos diegimo paslaugos teikimo faze.

Tačiau mes toliau orientuosimės į materialiąją gamybą, kurios rezultatas – ne pa-
slaugos, bet produkcija. Taip darysime dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai – fazinis me-
todas materialinės gamybos srityse taikomas gerokai dažniau nei teikiant paslaugas. 
Antra vertus, gaminant produkciją, jis žymiai sudėtingesnis dėl to, kad tenka įvertinti 
ne tik per tam tikrą laikotarpį padarytas išlaidas, bet ir nebaigtos gamybos likučius lai-
kotarpio pradžioje ir pabaigoje. O žinant, kaip tą daryti, paslaugų teikimo savikainos 
kalkuliavimas faziniu metodu yra palyginti nesudėtingas.

 
Gamybos srityse, kuriose taikomas fazinis metodas, gaminiai pereina iš vieno ga

mybos etapo (fazės) į kitą tol, kol iki galo pagaminami. Kiekviename etape atliekamos tam 
tikros apdorojimo operacijos, o jas atlikus gaminys pereina į kitą etapą. Baigus produktą 
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1 (14.3) schema. Produktų judėjimo iš vienos fazės į kitą tipai

1 NUOSEKLUS judėjimas: 
kiekvienas produktas pereina tas pačias operacijas vienodu  nuoseklumu.

2 PARALELINIS judėjimas: 
kai kurie darbai, gaminant produktus, daromi tuo pačiu metu skirtingose 
fazėse, o po to galutinis produktas užbaigiamas gaminti vienoje 
(galutinėje) fazėje.

3 KOMBINUOTAS judėjimas: 
gamybos proceso nuoseklumas priklauso nuo gaminamų produktų rūšies, 
todėl nėra vienodas.
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gaminti, jis perduodamas į pagamintos produkcijos sandėlį, o paslaugos – užsakovams. 
Galima išskirti tris pagrindinius produktų judėjimo gamybos procese tipus (žr. 1 (14.3) 
schemą):

1)  nuoseklus judėjimas, kai kiekvienas gaminamas produktas pereina tą patį apdo
rojimo kelią vienodu  nuoseklumu, pereidamas iš vienos gamybos fazės į kitą, kol 
visiškai pagaminamas;

2)  paralelinis judėjimas, kuomet kai kurie produkto gamybos darbai daromi kartu 
tuo pačiu metu skirtingose fazėse, o tam tikrame etape tokios atskiros produkto 
dalys sujungiamos ir gaminys baigiamas gaminti galutinėje fazėje;

3)  kombinuotas judėjimas, kuomet gamybos proceso nuoseklumas priklauso nuo 
gaminamų produktų rūšies. Vieniems produktams būdingas vienoks apdorojimo 
operacijų skaičius ir perėjimo iš vienos į kitą nuoseklumas, kitiems produktams – 
kitoks. 

Taigi, produktų apdorojimas gamybos fazėse ir apdorotų gaminių perėjimas iš vie
nos fazės į kitą yra labai įvairus, kaip ir pati įmonių ūkinė veikla.

Ad rem!
Visas gyvenimas – fazės

Mes negalime du kartus įbristi į tą pačią upę, 
nes aplinkui teka vis nauji vandenys.

        Heraklitas

Ar mums kartais nenusibosta gyventi? Gal jaučiamės, lyg būtume darę vis 
tą patį, laikęsi tų pačių planų, dirbę, kad paliktume įprastą kelią, kurį taip ilgai 
bandėme pakeisti? Gal norime kažką pakeisti, bet nežinome, nuo ko pradėti?

Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate priešais plačią, gražią upę. Namie, svetainėje, 
yra didelis langas, atsiveriantis į stulbinantį upės vaizdą. Kasdien matytume vis 
tą pačią sceną ir atrodytų, kad ji niekada nesikeičia. Bet iš tikrųjų ji nuolat kinta.

Kiekvieną dieną mes matome naujomis akimis. Ir kiekvieną dieną gamta 
sukrečia mus naujove bei augimu. Šis vanduo, kurį regime tekantį šiandien, nėra 
tas pats vanduo, kurį matėme vakar. Vakar į vandenį numesta lazda šiandien 
jau yra nuplaukusi toli pasroviui. Mes galime matyti upę dvejopai: sustingusią ir 
tekančią. Lygiai taip pat galime matyti ir savo gyvenimą. Šiąnakt aš galiu pažvelgti 
į savo gyvenimą kaip į upę, kuri teka ir nuolat keičiasi.

Amy E. Dean. Nakties šviesa: Vakaro meditacijos. Kaunas: 
Gardenija, 1999, spalio 30-oji.

Taikant fazinį produktų savikainos kalkuliavimo metodą, gamybos išlaidos 
įtraukiamos į apskaitą pagal kiekvieną fazę ir įskaičiuojamos į toje fazėje gaminamą 
produktą. Kaštų apskaitos požiūriu patogiausia, kai gamybos fazės darbai atliekami 
atskirame gamybos padalinyje (ir fiziškai atskiroje patalpoje). Tuomet tokio padalinio 
veiklos išlaidos kartu bus ir atitinkamos gamybos fazės išlaidos. Tačiau visais atvejais 
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vadybos tikslais kiekvienai gamybos fazei turi būti suformuojamas atskiras išlaidų 
centras. Sukaupus per laikotarpį (paprastai per mėnesį) padarytas gamybos išlaidas 
pagal gamybos fazes, jos priskiriamos tose fazėse tuo pačiu laikotarpiu apdorotai pro
dukcijai.

Taikant procesinį fazinį, kaip ir procesinį paprastąjį, metodą gaminant produkci-
ją, įskaičiavimo į savikainą aspektu dažnai išskiriamos tiesioginės žaliavų bei medžia-
gų išlaidos ir jų perdirbimo (konversinės) išlaidos, kurioms priskiriamos tiesioginės darbo 
užmokesčio išlaidos ir kitos (daugiausia – netiesioginės) gamybinės išlaidos. Tiesioginio darbo 
užmokesčio išlaidos dažniausiai atskirai į produktų savikainą neįkalkuliuojamos, bet 
sujungiamos su kitomis (daugiausia – netiesioginėmis) konversinėmis išlaidomis ir 
įskaičiuojamos į savikainą kartu su jomis. Taip daroma tada, kai neracionalu kurioje nors 
fazėje padarytas darbo užmokesčio išlaidas tiesiogiai priskirti konkrečiai produkcijai, nes taip da-
ryti sudėtinga, o pati šių išlaidų suma visoje gaminio savikainoje sudaro santykinai nedidelę dalį. 
Tačiau jeigu gamybos ir jos išlaidų apskaitos organizavimas yra toks, kad darbo užmokesčio išlai-
das tiesiogiai priskirti produktams yra nesudėtinga ir jos yra reikšmingos, tokias darbo užmokesčio 
išlaidas reikia priskirti tiesiogiai. 

Netiesioginės gamybos išlaidos (pagalbinės medžiagos, pagalbinių darbininkų 
darbo užmokestis, gamybos įrenginių nusidėvėjimas bei eksploatacija ir kitos tiesiogiai 
su konkrečių produktų gamyba nesusijusios išlaidos), kaip minėta, įskaičiavimo į pro-
dukcijos savikainą aspektu dažniausiai sujungiamos su pagrindinių darbininkų darbo 
užmokesčio išlaidomis. Visos šios išlaidos (konversinės) skirtos tam, kad produktams 
gaminti naudojamos žaliavos bei medžiagos būtų perdirbtos į tam tikrą gatavą produktą, 
kurio reikia vartotojams. Konversinės išlaidos paskirstomos įvairiems tose pačiose fazėse 
tuo pačiu laikotarpiu apdorotiems gaminiams pagal pasirinktus paskirstymo kriterijus. 
Konversinių išlaidų paskirstymas gaminiams išsamiai aptartas pirmajame ir antrajame 
šio skyriaus poskyriuose, todėl čia šių dalykų nebekartosime.

Taikant fazinį metodą, priklausomai nuo gamybos pobūdžio, gali būti pasiren-
kamas pusfabrikatinis arba nepusfabrikatinis kalkuliavimo būdai. 

14.3.1. Nepusfabrikatinis procesinis fazinis 
 produktų savikainos kalkuliavimo būdas

Nepusfabrikatinis būdas taikomas nepusfabrikatinio pobūdžio gamyboje (pavyz
džiui, baldų gamyboje, leidyboje ir kt.), kuriose dirbinys, perėjęs kurią nors tarpinę ga
mybos fazę, negali būti savarankiškai panaudojamas (negali būti parduotas ar suvarto
tas kitoms reikmėms), o tiesiog yra parengtas toliau apdoroti sekančioje gamybos fazėje 
iki gatavo produkto – produkcijos ar paslaugos. Tokiais atvejais po kiekvienos tarpinės 
gamybos fazės gaminio savikaina nekalkuliuojama, tai daroma tik visiškai pagaminus 
produktą. Kol produktas gaminamas, jo gamybos išlaidos įtraukiamos į apskaitą kaip 
nebaigtos gamybos atsargos. Gaminamam produktui pereinant iš vienos gamybos fazės 
į kitą, kiekvienoje fazėje daroma išlaidų šiam produktui gaminti, todėl kartu didėja ir 
bendra nebaigtos gamybos išlaidų suma. 

Baigus produktą gaminti, jo savikaina apskaičiuojama sudedant visose gamy
bos fazėse, kuriose produktas buvo apdorojamas, padarytas išlaidas. Pavyzdžiui, lei
dyklose visas gamybos procesas suskirstytas į tam tikras fazes, kurias turi nuosekliai 
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pereiti leidinys. Jį atspausdinusi leidykla pateiks į rinką. Gamybos fazės yra tokios: 
rankraščio teksto surinkimo kompiuteriu fazė (jeigu tekstas būtų parašytas ranka), 
surinkto rankraščio teksto kalbos redagavimo fazė, teksto maketavimo fazė ir ga
liausiai atspausdinimo fazė – šį darbą leidykla gali atlikti ne pati, o perduoti kitai 
įmonei – spaustuvei. Perėjęs kiekvieną išvardytą gamybos fazę, rengiamas spaudai 
leidinys neturi savarankiško panaudojimo galimybės (negali būti parduotas ar kitaip 
suvartotas įmonės reikmėms), o tiesiog yra parengtas perduoti į sekančią gamybos 
fazę tolesniems darbams atlikti, iki bus galiausiai atspausdintas. Kiekvienoje fazėje 
daromos įvairios gamybinės išlaidos, kurios, baigus gaminti leidinį, yra įskaičiuoja
mos į jo savikainą. 

2 (14.3) schema. Gamybos fazėse padarytų išlaidų priskyrimo produkcijos 
 savikainai pavyzdys – nepusfabrikatinis būdas
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Keliose gamybos fazėse gaminamo produkto savikainos apskaičiavimas, taikant 
nepusfabrikatinį būdą, parodytas 2 (14.3) schemoje. Pateiktoje schemoje pasirinktas pa
vyzdys, kuomet sutartinis gaminys A (apdorojamas kiekis – 1 000 vnt.) gaminamas, iki 
visiškai užbaigiamas, visose trijose fazėse: pradinėje, tarpinėje ir galutinėje. Pradinėje 
fazėje padarytos gaminio A (1 000 vnt. kiekio) apdorojimo išlaidos yra 40 000 Eur. Jos 
įtraukiamos į apskaitą tokiu būdu, kad jas būtų galima įskaičiuoti į šio gaminio savikainą, 
kai jis bus visiškai pagamintas, nes taikant nepusfabrikatinį būdą tarpinė gaminio savi
kaina nėra kalkuliuojama, kol jis nėra visiškai pagamintas. Toliau visas gaminio A kiekis 
(1 000 vnt.) apdorojamas antroje – tarpinėje – fazėje, kurioje daromos papildomos kon
versinės išlaidos (25 000 Eur) šiam gaminio kiekiui apdoroti. Po apdorojimo tarpinėje fa
zėje visas gaminio A kiekis perduodamas galutinai apdoroti į trečiąją (galutinę) gamybos 
fazę. Šioje fazėje apdorojant visą gaminio A kiekį dar padaroma 30 000 Eur konversinių 
išlaidų. Pabaigus gaminį A gaminti, visose trijose gamybos fazėse padarytų gamybinių 
išlaidų suma (95 000 Eur), tekusi šio gaminio apdorojimui, įskaičiuojama į visiškai paga
minto gaminio A (1 000 vnt.) savikainą. Apskaičiuojant vidutinę vieno gaminio A vieneto 
savikainą, 95 000 Eur suma dalijama iš pagamintų gaminių kiekio (1 000 vnt.) ir gau
namas 95 Eur, tenkančių vienam gaminiui, rezultatas. Fazinis nepusfabrikatinis būdas 
savo esme yra paprastesnis už pusfabrikatinį vien jau todėl, kad nereikia po kiekvienos 
gamybos fazės (išskyrus galutinę) apskaičiuoti toje fazėje apdoroto tarpinio gaminio savi
kainos. Toliau aptarsime fazinį pusfabrikatinį metodą ir jo taikymo ypatumus.

14.3.2. Pusfabrikatinis produktų 
 savikainos kalkuliavimo būdas

Pusfabrikatinio pobūdžio gamyboje, kai po kiekvienos negalutinės gamybos fazės 
gaunamas atitinkamas produktas (pusfabrikatis), kuris gali būti iš karto parduotas (ar 
suvartotas įmonės reikmėms) arba perduotas toliau apdoroti į sekančią gamybos fazę, iki 
bus pagamintas galutinis produktas, taikomas pusfabrikatinis fazinis savikainos kalku-
liavimo būdas. Tokiu atveju yra kalkuliuojama ne tik pagamintos galutinės produkcijos 
savikaina, bet ir kiekvieną tarpinę gamybos fazę perėjusio pusfabrikačio savikaina, jeigu 
toks pusfabrikatis gali būti parduotas arba suvartotas įmonės reikmėms. Suprantama, 
tokiu atveju galutiniu produktu laikyti tokį gaminį, kuris yra perėjęs apdorojimo procesą 
pagal visą technologinę grandinę, galima tik sąlyginai, nes, jei po tarpinės gamybos fazės 
gaminys (pusfabrikatis) jau gali būti parduotas ar kitaip suvartotas įmonės veikloje, jis 
bent jau apskaitoje taip pat turėtų būti laikomas pagamintu produktu. Tačiau mes, kad 
būtų aiškiau, nagrinėdami šį klausimą pusfabrikačiais vadinsime gaminius, turinčius 
savarankiško panaudojimo galimybę, nors ir neperėjusius visų apdorojimo fazių pagal 
technologiją, o pagamintais produktais vadinsime gaminius, kurie perėjo visas technolo
gines apdorojimo fazes.

Pusfabrikatinio pobūdžio gamyba vykdoma įvairiose veiklos srityse, pavyzdžiui, 
tai gali būti maisto produktų gamyba (tarkime, mėsos perdirbimas, kai apdorojant sker
dieną gaunama įvairių rūšių mėsa bei subproduktai, juos toliau apdorojant gaunamas 
faršas, šis gali būti naudojamas dešroms kimšti, o jos gali būti rūkomos arba vytinamos), 
baldų gamyba ir įvairios kitos sritys. Taikant pusfabrikatinį gamybos būdą, apskaičiuo-
jama ne tik galutinėje, bet ir kiekvienoje tarpinėje fazėje apdoroto tarpinio gaminio 
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(pusfabrikačio), turinčio savarankiško tolesnio panaudojimo galimybę, savikaina. Tai 
daroma, gamybos fazėje padarytų išlaidų sumą, tekusią tam tikro gaminio apdorojimui, 
dalijant iš toje fazėje apdorotų gaminių kiekio. Tarkime, pradinėje gamybos fazėje apdo
rota 200 vnt. tarpinio produkto, kuris jau iš karto gali būti savarankiškai panaudotas, t. y. 
pusfabrikačio (tuo laikotarpiu šioje fazėje kitų produktų nebuvo gaminama). Apdorojant 
šį kiekį pradinėje fazėje padaryta iš viso 10 000 Eur gamybos išlaidų. Padaliję 10 000 Eur iš 
pagaminto 200 vnt. kiekio, gauname, kad vieno pusfabrikačio (susidariusio jau po pradi
nės fazės) vidutinė savikaina yra 50 eurų. Perduodant gautą pusfabrikatį toliau apdoroti į 
kitą gamybos fazę, jis „atsineša“ į ją ankstesnėje fazėje suformuotą savikainą, prie kurios 
vėliau pridedamos išlaidos, padarytos apdorojant pusfabrikatį naujoje fazėje. Taip gami-
nio savikaina, perduodant jį iš vienos fazės į kitą, palaipsniui didėja kiekvienoje fazėje 
padarytų tolesnio apdorojimo išlaidų suma. Toliau aptarsime šį klausimą naudodamiesi 
3 (14.3) schemoje pateiktu pavyzdžiu.

3 (14.3) schema. Produkcijos savikainos kalkuliavimo pavyzdys – pusfabrikatinis būdas

3 (14.3) schemoje pateikta situacija, kuomet produktas X apdorojamas trijose ga
mybos fazėse, iki galutinai pagaminamas. Pirmiausiai šis produktas (tam tikras jo kiekis) 
apdorojamas 1ojoje (pradinėje) gamybos fazėje. Joje, baigus apdoroti, apskaičiuojama 
vieno vieneto pirmosios fazės pusfabrikačio X1savikaina – 310 Eur. Po to dalis šių pusfa
brikačių yra parduodama, kita dalis perduodama į 2ąją (tarpinę) gamybos fazę toliau ap
doroti. Perduodami į antrąją fazę pusfabrikačiai X1 „atsineša“ savo savikainą, suformuo
tą apdorojus juos pirmoje fazėje. Antrojoje fazėje atliekant tolesnio apdorojimo darbus, 
daromos naujos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į apdorotų produktų (šiuo atveju – irgi 
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dar negalutinių, taigi, antrosios fazės pusfabrikačių X2) savikainą: vienam vienetui tenka 
140 eurų tokių išlaidų. Visiškai apdoroto 2ojoje gamybos fazėje pusfabrikačio X2 vieneto 
savikaina yra 450 eurų [310 Eur (pirmosios fazės savikaina) plius 140 Eur (antrosios fazės 
išlaidos)]. Po apdorojimo antrojoje fazėje dalis pusfabrikačių X2 yra iš karto parduodama, 
kita dalis perduodama į 3iąją fazę, kad būtų galutinai apdoroti. Trečiojoje (galutinėje) fa
zėje atliekant apdorojimo darbus, daromos naujos išlaidos. Jos įskaičiuojamos į apdorotų 
produktų (šiuo atveju – jau galutinių) savikainą: vienam vienetui tenka 180 eurų tokių 
išlaidų. Visiškai apdoroto galutinio produkto X vieneto savikaina yra 630 eurų [450 Eur 
(antrosios fazės savikaina) plius 180 Eur (trečiosios fazės išlaidos)].

4 (14.3) schema.  Per laikotarpį fazėje padarytų išlaidų paskirstymas laikotarpio pradžioje 
 nebaigtai gamybai ir pagamintai produkcijai (pavyzdys)



440

14 skyrius. Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai

Apskaičiuojant tam tikroje gamybos fazėje apdoroto pusfabrikačio arba galu-
tinio gaminio savikainą, įtaką daro nebaigtos gamybos likučiai, kurie, priklausomai 
nuo konkrečių aplinkybių, susidaro laikotarpio pradžioje ir / ar pabaigoje. Tokiu 
atveju taikyti fazinį metodą yra sudėtingiau. Per laikotarpį (paprastai – per mėnesį) 
gamybos fazėje padarytos išlaidos turi būti paskirstytos toje fazėje per tą laikotarpį 
visiškai apdorotiems gaminiams, įvertinant nebaigtus apdoroti gaminius laikotarpio 
pradžioje ir / arba jo pabaigoje. Patį principą, kaip tai daroma, aptarsime naudo
damiesi 4 (14.3) schema. Joje pateikta situacija, kai galutinėje gamybos fazėje gami
nant gaminį A (nuolatos gaminami įvairūs jo kiekiai), sausio mėnesio pabaigoje liko 
100 vnt. pradėto, bet dar nebaigto apdoroti šio gaminio. Šiam gaminio A kiekiui teko 
1 000 Eur gamybos išlaidų, padarytų šioje fazėje sausio mėnesį (žr. schemos 1 bloką). 
Per vasario mėnesį šis gaminio A kiekis buvo baigtas apdoroti. Taip pat vasario mė
nesį į šią gamybos fazę apdoroti papildomai buvo perduota dar 1 000 vnt. gaminio A 
ir visas šis kiekis visiškais apdorotas per tą mėnesį. Vasario mėnesį gamybos fazėje 
apdorojant gaminį A (visą kiekį – 1 100 vnt.), padaryta 16 000 eurų įvairių gamybos 
išlaidų (žr. 2 bloką). Dalis šių kaštų – 500 Eur (žr. 2.1 bloką) skirta mėnesio pradžioje 
buvusiems nebaigtiems apdoroti gaminiams visiškai pabaigti, kita dalis – 15 500 Eur 
(žr. 2.2 bloką) – 1000 vnt. gaminio A visiškam apdorojimui atlikti nuo pradžios iki 
pabaigos. Galiausiai apskaičiuojama gaminio A 100 vnt. kiekio, užbaigto apdoroti 
per vasarį, savikaina (žr. 3.1 bloką) yra 1 500 Eur (1000 € + 500 €). Išvedus šio kiekio 
vieno vieneto savikainą, gaunama 15 Eur (1 500 € : 100 vnt.; žr. 3.2 bloką), o apskai
čiuota per vasario mėnesį pradėto ir pabaigto apdoroti gaminio 1000 vnt. kiekio vieno 
vieneto savikainą – 15,5 Eur (15 500 € : 1 000 vnt.; žr. 4 bloką). Šiuo atveju, kad būtų 
lengviau suprasti, laikotarpio pabaigoje nebuvo nebaigtos gamybos likučių. Tikrovėje 
paprastai likučių susidaro ne tik laikotarpio pradžioje, bet ir pabaigoje. Kaip savikai
nos apskaičiavimo klausimai sprendžiami tokiais atvejais, nagrinėsime šiame posky
ryje kiek toliau.

Ankstesniame skyriuje, aptariant užsakyminį kalkuliavimą metodą, ir praeitame 
poskyryje, nagrinėjant procesinį paprastąjį metodą, buvo pateikta įvairių gaminant pro
duktus naudojamų dokumentų pavyzdžių. Aptariant fazinį pusfabrikatinį metodą, pami
nėtinas šiais atvejais dažnai įmonėse naudojamas maršrutinis lapas (žr. 5 (14.3) schemą). 
Šio dokumento for ma pri klau so nuo ga mi nant pro duk ci ją at lie ka mų ope ra ci jų skai čiaus, 
jų po bū džio bei ga my bos iš lai dų ap skai tos or ga ni za vi mo. Maršru ti nis la pas nau do ja mas 
tais at ve jais, kai ga mi na ma pro duk ci ja apdorojama dau giau ne gu dviejose ga my bos sta
dijose, pavyzdžiui: au di nio su kir pi mas, su kirp tų dra bu žių pa siu vi mas, de ko ra ty vių ele
men tų pri siu vi mas. Marš ru ti nio la po pa grin du ga li ma dar bi nin kams apskai čiuo ti at ly gi
ni mus, fik suo ti pa ga min tos pro duk ci jos kie kį ir pan. 

Marš ru ti nia me la pe įra šo mi pa grin di niai ga mi nio rek vi zi tai: pa va di ni mas, rū
šis, ki ti ro dik liai, nau do ja mos me džia gos ir pan., taip pat iš var di ja mos at lie ka mos 
ope ra ci jos ir nurodomas jų nuo sek lu mas (marš ru tas) – vi sas ar ba da lis tech no lo gi
nio pro ce so. Nu ro do mi pa da li niai, ku riuo se bus at lie ka mos šios ope ra ci jos, gali būti 
įra šo mas pla nuo ja mas ar ba nor ma ty vi nis kiek vie nai ope ra ci jai at lik ti bū ti nas lai kas. 
At li kus kiek vie ną nu ma ty tą ope ra ci ją, marš ru ti niame la pe pažymimi ati tin ka mi duo
menys. Vė liau kar tu su pačiais apdorojamais ga mi niais šis la pas per duo da mas ki
tiems ga my bos pa da li niams (gamybos fazėms). Nau do jant marš ru ti nį la pą, įmo nei 
paprastai ne rei kia ki tų do ku men tų pusfabrikačių ir galutinės pro duk ci jos ju dė ji mui 
iš vie no ga my bos pa da li nio (fazės) į ki tą ir per da vi mui į pagamintos pro duk ci jos san
dė lį do ku men tuo ti.
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5 (14.3) schema. Maršrutinis lapas (pavyzdys)
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Gamybos fazėje per laikotarpį (paprastai per mėnesį) apdorotų pusfabrikačių 
arba visiškai užbaigtų gaminių savikaina apskaičiuojama tokiu nuoseklumu:

1)  Nustatomas laikotarpio pradžioje gamybos fazėje buvęs nebaigtų apdoroti gami
nių kiekis, laikotarpio fazėje pradėtų apdoroti gaminių kiekis, per laikotarpį fazėje 
visiškai apdorotų gaminių kiekis bei laikotarpio pabaigoje fazėje esantis pradėtų, 
bet dar nebaigtų apdoroti gaminių kiekis. Veiksmus, kurie turi būti atliekami su 
išvardytais rodikliais, galima išreikšti tokia formule:

2) Įvertinamas gamybos fazėje esančių nebaigtų apdoroti gaminių užbaigtumas, juos 
perskaičiuojant į visiškai pagamintų santykinių gaminių kiekį (kaip tai daroma, 
netrukus aptarsime). 

3)  Apskaičiuojamos per laikotarpį gamybos fazėje padarytos išlaidos, tenkančios ga
miniams, kurie šioje fazėje buvo apdoroti.

4)  Apskaičiuojama per laikotarpį gamybos fazėje visiškai apdoroto santykinio gami
nio vieneto vidutinė savikaina pagal formulę (santykinių vienetų apskaičiavimo 
metodika paaiškinta toliau):

5)  Gamybos fazėje per laikotarpį padarytos išlaidos paskirstomos visiškai apdorotiems 
gaminiams ir laikotarpio pabaigoje likusiems nebaigtiems apdoroti gaminiams.

Kad būtų galima apskaičiuoti tam tikroje gamybos fazėje pagaminto pusfabrikačio 
arba galutinio produkto savikainą, jeigu laikotarpio pradžioje ir / ar pabaigoje yra nebaig
tų apdoroti gaminių, reikia juos perskaičiuoti į visiškai pagamintus gaminius – santyki-
nius (ekvivalenčius) produkcijos vienetus. Jeigu nebaigtų gaminti gaminių apdorojimo 
laipsnis yra skirtingas, tai skirsis ir jiems gaminti panaudotų žaliavų bei konversinių išlai
dų santykis. Vertinant  nebaigtų apdoroti gaminių užbaigtumo laipsnį, atskirai įvertina-
mas užbaigtumas pagal tiesioginių žaliavų išlaidas ir pagal konversines išlaidas. Jeigu 
yra poreikis ir galimybės, gali būti atliekamas užbaigtumo įvertinimas ir atskirai pagal tiesiogines 
žaliavų, tiesiogines darbo ir netiesiogines gamybos išlaidas. Nebaigtų apdoroti gaminių per
skaičiavimas į santykinius visiškai apdorotus gaminius paaiškinamas 6 (14.3) schemoje.  

Tarkime, gamybos fazėje laikotarpio pabaigoje susidarė 100 vnt. nebaigtų apdoroti ga
minių A. Nustatytas jų užbaigtumo lygis pagal tiesiogines žaliavų išlaidas yra 100 proc. (tai 
reiškia, kad visos tiesioginės žaliavos, kurios yra reikalingos, jau sunaudotos šiems gaminiams 
gaminti). Todėl šių nebaigtų apdoroti gaminių užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavų išlaidas 
yra 100 procentų. Taigi, perskaičiavę 100 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių pagal užbaigtumą 

Vidutinė vieneto
savikaina (€)

=
Laikotarpio gamybos išlaidos (€)

Per laikotarpį pagamintų santykinių 
produkcijos vienetų skaičius (vnt.)

+

Pradinis 
nebaigtos 
gamybos 

likutis (vnt.)

Galutinis 
nebaigtos 
gamybos 

likutis (vnt.)

Produkcijos 
vienetų skai-

čius, perduotas 
į gamybą per 

laikotarpį (vnt.)

- =

Per laikotarpį 
apdorotų 

produkcijos 
vienetų 

skaičius (vnt.)
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6 (14.3) schema. Nebaigtų apdoroti gaminių užbaigtumo įvertinimas

Nebaigtų apdoroti gaminių A (100 vnt.) perskaičiavimas į santykinius pagamin-
tos produkcijos vienetus:
1)  santykiniai produkcijos vienetai pagal tiesiogines žaliavų išlaidas: 
 100 vnt. × 100 % = 100 vnt;
2)  santykiniai produkcijos vienetai pagal konversines išlaidas: 
 100 vnt. × 70 % = 70 vnt.

tiesioginių žaliavų išlaidų aspektu, gauname 100 santykinių visiškai užbaigtų gaminių. Tuo 
tarpu aptariamo gaminio A kiekio užbaigtumas pagal konversines išlaidas yra tik 70 proc., 
t. y. iš reikalingų visiškam apdorojimui atlikti gamybos fazėje išlaidų padaryta tik 70 proc., 
o 30 proc. dar nepadaryta, nes neatlikti tam tikri apdorojimo darbai. Taigi, perskaičiavę 100 
vnt. nebaigtų apdoroti gaminių pagal užbaigtumą konversinių išlaidų aspektu, gauname 70 
santykinių visiškai užbaigtų gaminių. Šių dydžių tarpusavyje negalime sumuoti, t. y. jie turi 
būti traktuojami kaip savarankiški rodikliai. Vidutinė santykinio visiškai apdoroto gaminio 
savikaina apskaičiuojama irgi atskirai pagal tiesiogines žaliavų išlaidas ir pagal konversines 
išlaidas. Kaip tai daroma, netrukus išsamiai nagrinėsime.

Praktikoje dažniausiai būna nesudėtinga įvertinti gaminių užbaigtumo laipsnį pa
gal „įdėtas“ į jų gamybą tiesioginių žaliavų bei medžiagų išlaidas, nes tai galima įvertinti 
fiziškai patikrinus išduotų į gamybą ir laikotarpio pabaigoje likusių žaliavų bei medžiagų 
kiekius. Dažniausiai tik pradėjus gamybos procesą (ne tik konkrečioje gamybos fazėje, bet 
apskritai) iš karto padaromos visos arba bent jau didžioji dalis tiesioginių žaliavų išlaidų, 
skirtų produkcijai gaminti, o toliau vyksta tų žaliavų apdorojimas. Sudėtingiau yra įvertinti 
gaminių užbaigtumo laipsnį pagal konversines išlaidas – tam reikia žinių apie gamybos fa
zėse atliekamus apdorojimo procesus, kiek ir kokių technologinių operacijų turi būti atlikta 
tam tikroje fazėje visiškai apdorojant gaminį. Taip pat reikia žinoti kiekvienos tokios ope
racijos atlikimo išlaidas. Pagal tai vertinant nebaigtų apdoroti gaminių būklę, nustatoma, 
kiek numatytų apdorojimo operacijų jau yra atlikta (ir kartu – kiek konversinių išlaidų pa
daryta) ir kiek dar reikės atlikti vėliau (atitinkamai – kiek išlaidų dar reikės padaryti). Kad 
būtų paprasčiau, neretai įmonėse laikoma, kad nebaigti apdoroti tam tikroje fazėje gaminiai 
yra 100 procentų užbaigtumo pagal tiesiogines žaliavų išlaidas ir 50 procentų užbaigtumo 
pagal konversines išlaidas. Jeigu pasirenkama tokia vadybos ir kaštų apskaitos politika, 
kiekvieno mėnesio pabaigoje nereikia iš naujo vertinti susidariusios nebaigtos gamybos už
baigtumo laipsnio, tačiau gaunami tik apytiksliai duomenys.
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Intarpas

 Fazinio metodo taikymas, kai laikotarpio pradžioje nebaigtos gamybos likučių 
nėra, tačiau jų susidaro laikotarpio pabaigoje.

PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMO FAZINIU 
PUSFABRIKATINIU BūDU PAVyZDyS 
(atvejis, kuomet laikotarpio pradžioje nebaigtos gamybos 
likučių nėra, tačiau jų susidaro laikotarpio pabaigoje)

Toliau pagal sutartinį pavyzdį aptarsime, kaip kalkuliuojama pus
fabrikačių savikaina ir fazėje padarytos išlaidos paskirstomos visiškai ap
dorotiems ir nebaigtiems apdoroti gaminiams. Pavyzdyje nagrinėjama 
situacija, kai pradinėje ir galutinėje gamybos fazėse nebaigtos gamybos 
pradinių likučių nėra, tačiau jų susidarė laikotarpio pabaigoje. Iš pra-
džių išnagrinėsime veiksmus pradinėje fazėje (pagal 7 (14.3) schemą), pas-
kui – galutinėje fazėje (pagal 8 (14.3) schemą).

PRADINĖ GAMyBOS FAZĖ

7 (14.3) schema. Pradinėje fazėje apdorotos produkcijos vieneto savikainos 
 apskaičiavimas 

Pradinėje gamybos fazėje (žr. 7 (14.3) schemą) laikotarpio pradžioje 
nebaigtos gamybos likučių nebuvo. Per laikotarpį (per mėnesį) į šią fazę 
apdoroti buvo perduota 20 000 vnt. gaminio B. Per mėnesį iš šio kiekio 
buvo apdorota ir perduota į galutinę fazę 14 000 vnt., o 6 000 vnt. mėnesio 
pabaigoje liko nebaigti apdoroti. Įvertinus nebaigtus gaminius (6 000 vnt.), 
buvo nustatyta, kad jiems apdoroti padarytų tiesioginių žaliavų išlaidų 
yra 100 proc., o konversinių išlaidų – tik 50 procentų. 
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Per mėnesį šioje fazėje apdorojant visą gaminio B kiekį, iš viso buvo 
padaryta 60 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 90 000 Eur konversinių 
išlaidų. Visi reikalingi fazėje apdorotų gaminių savikainos apskaičiavimai 
pagal nagrinėjamą pavyzdį pateikti 1 (14.3)–3 (14.3) lentelėse.

1 (14.3) lentelė
Per laikotarpį pradinėje gamybos fazėje apdorotų ir nebaigtų 

apdoroti gaminių (pusfabrikačių) kiekio apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminio

savikainoje

Per laikotarpį
visiškai 

apdorotų
gaminių 

kiekis (vnt.)

Laikotarpio
pabaigoje
esančių 
nebaigtų 
apdoroti

gaminių kiekis
(vnt.)

Nebaigti 
apdoroti 

gaminiai, per-
skaičiuoti  į 
santykinius 
produkcijos 

vienetus (vnt.)

Produkcijos 
vienetų

suma (vnt.)
(3 + 5)

1 2 3 4 5 6

1. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

14 000 6 000 6 000
(6 000 x 100 %)

20 000

2. Konversinės
išlaidos

14 000 6 000 3 000
(6 000 x 50 %)

17 000

Iš viso 14 000 6 000 x x

Kadangi visą per mėnesį padarytų tiesioginių žaliavų ir konversinių 
išlaidų sumą reikia padalyti fazėje visiškai apdorotiems gaminiams (pus
fabrikačiams) ir nebaigtiems apdoroti, šiuos būtina perskaičiuoti į santy
kinius visiškai apdorotus gaminius (pusfabrikačius). Tai daroma atskirai 
pagal tiesiogines žaliavų išlaidas ir pagal konversines išlaidas. 1 (14.3) 
lentelės 5 skiltyje parodytas nebaigtų apdoroti gaminių perskaičiavimas 
į santykinius vienetus pagal minėtas dvi išlaidų rūšis. Kaip matyti, pagal 
tiesiogines žaliavų išlaidas santykinių visiškai apdorotų vienetų yra 6 000, 
o pagal konversines išlaidas – 3 000. Lentelės 6 skiltyje susumuoti pagal 
atskiras išlaidas visiškai apdoroti vienetai (tiek santykiniai, tiek realūs). 
Šie rodikliai bus reikalingi tolesniems apskaičiavimams, kurie pateikti 
2 (14.3) lentelėje, atlikti. 

2 (14.3) lentelė
Visiškai apdoroto produkcijos vieneto savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos
gaminio

savikainoje

Padarytų
per laikotarpį
išlaidų suma

(Eur)

Produkcijos 
vienetų

suma (vnt.)

Produkcijos
vieneto savikaina 

(Eur)

1 2 3 4 5

1. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos 60 000 20 000

3,0
(60 000 € / 20 000 

vnt.)

2. Konversinės
išlaidos 90 000 17 000

5,3*
(90 000 € / 17 000 

vnt.)

Iš viso 150 000 x 8,3

* tiksli šio rodiklio reikšmė yra 5,294117
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2 (14.3) lentelėje apskaičiuojama pradinėje gamybos fazėje visiškai 
apdoroto gaminio (pusfabrikačio) vieneto savikaina. Toks apskaičiavimas 
atliekamas atskirai pagal tiesiogines žaliavų išlaidas ir pagal konversines 
išlaidas. Minėtų išlaidų mėnesio sumos padalijamos iš ankstesnėje lente
lėje apskaičiuotų visiškai apdorotų gaminio vienetų (tiek santykinių, tiek 
absoliučių) kiekio. Gauti gaminio vienetui tenkančių tiesioginių žaliavų iš
laidų (3 Eur) ir konversinių išlaidų (5,3 Eur) rodikliai, juos sudėjus, sudaro 
visą gaminio vieneto savikainą (8,3 Eur). 

3 (14.3) lentelė
Pradinės gamybos fazės išlaidų paskirstymas apdorotiems 

ir nebaigtiems apdoroti gaminiams (pusfabrikačiams)

Nr.
Išlaidos
gaminio

savikainoje

Per lai-
kotarpį 
visiškai 

apdorotų
gaminių
kiekis 
(vnt.)

Laikotarpio
pabaigoje 

esančių ne-
baigtų apdoroti 

gaminių
 kiekis, išreikš-
tas santykiniais 

produkcijos 
vienetais (vnt.)

Produk-
cijos

vieneto
savikai-
na (Eur)

Fazės išlai-
dų suma, 

tenkanti per 
laikotarpį 

apdorotiems 
gaminiams 

(Eur)

Fazės išlaidų
suma, ten-

kanti laikotar-
pio pabaigoje 

esantiems
 nebaigtiems

apdoroti 
gaminiams 

(Eur)
1 2 3 4 5 6 7

1. Tiesioginės	
žaliavų	
išlaidos

14 000 6 000 3
42 000

(14	000	vnt.	x	
3 €)

18 000
(6	000	vnt.	x	

3 €)

2. Konversinės
išlaidos 14 000 3 000 5,3*

74 118
(14	000	vnt.	x	

5,3	€)

15 882
(3	000	vnt.	x	
5,3	€)

Iš viso 14 000 x 8,3 116 118 33 882

* tiksli šio rodiklio reikšmė yra 5,294117

Apskaičiavus pradinėje gamybos fazėje visiškai apdoroto gaminio 
(pusfabrikačio) vieneto savikainą, galima padalyti šioje fazėje per mėnesį 
padarytas gamybos išlaidas visiškai apdorotiems gaminiams ir nebaig
tiems apdoroti – tokie apskaičiavimai atliekami 3 (14.3) lentelėje. Lentelės 
6 ir 7 skiltyse yra apskaičiuota suma pagal tiesiogines žaliavų išlaidas ir 
pagal konversines išlaidas, kiek jų tenka visiškai apdorotiems gaminiams 
(6 skiltis) ir kiek tenka nebaigtiems gaminiams (7 skiltis). 

GALUTINĖ GAMyBOS FAZĖ

Pradinėje gamybos fazėje apdorotų gaminių (pusfabrikačių) kiekis 
(14 000 vnt.) perduodamas galutinai apdoroti į paskutinę gamybos fazę 
(žr. 8 (14.3) schemą). Pradinėje gamybos fazėje suformuota gaminio (pus
fabrikačio) B savikaina „pereina“ į galutinę fazę kartu su pačiu gaminiu 
(pusfabrikačiu), t. y. be kitų išlaidų, ji įtraukiama į apskaitą kaip atskiras 
išlaidų elementas, formuojant galutinėje fazėje apdoroto gaminio savikai
ną. Mūsų atveju laikotarpio (mėnesio) pradžioje galutinėje gamybos fazėje 
nebaigtų apdoroti gaminių nebuvo. 
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Per mėnesį iš gautų 14 000 vnt. gaminio B buvo visiškai apdoro
ta 12 000 vnt. Mėnesio pabaigoje liko neapdorota 2 000 vnt. Įvertinus 
nebaigtus gaminius (2 000 vnt.) buvo nustatyta, kad jiems gaminti pa
darytos tiesioginių žaliavų išlaidos yra 100 proc., o konversinės išlai
dos – 50 procentų. Per mėnesį galutinėje fazėje apdorojant visą gaminio 
B kiekį, iš viso buvo padaryta 35 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 
39 000 Eur konversinių išlaidų. Visi reikalingi galutinėje fazėje apdorotų 
gaminių savikainos apskaičiavimai pagal nagrinėjamą pavyzdį pateikti 
4 (14.3)–6 (14.3) lentelėse.

8 (14.3) schema.  Galutinėje gamybos fazėje apdorotos produkcijos 
 savikainos apskaičiavimas
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4 (14.3) lentelė
Per laikotarpį galutinėje gamybos fazėje apdorotų ir 

nebaigtų apdoroti gaminių kiekio apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Per laikotarpį
apdorotų
gaminių 

kiekis (vnt.)

Laikotarpio 
pabaigoje 

esančių ne-
baigtų apdo-
roti gaminių 
kiekis (vnt.)

Nebaigti 
apdoroti 
gaminiai, 

perskaičiuoti į 
santykinius
produkcijos 

vienetus (vnt.)

Produkcijos 
vienetų

suma (vnt.)
(3 + 5)

1 2 3 4 5 6

1. Pradinės	
gamybos	fazės
išlaidos

12 000 2 000 2 000
(2 000 x 100%)

14 000

2. Tiesioginės
žaliavų	išlaidos

12 000 2 000 2 000
(2 000 x 100%)

14 000

3. Konversinės
išlaidos

12 000 2 000 1 000
(2 000 x 50%)

13 000

Iš viso 12 000 2 000 x x

Per mėnesį padarytų tiesioginių žaliavų išlaidų ir konversinių išlaidų 
sumą reikia paskirstyti galutinėje gamybos fazėje visiškai apdorotiems ga
miniams ir dar nebaigtiems apdoroti. Tam būtina nebaigtus gaminti gami
nius perskaičiuoti į santykinius. Tai daroma atsižvelgiant į išlaidas, įeinan
čias į gaminio savikainą. Šiuo atveju skiriamos trys išlaidų rūšys: pradinės 
gamybos fazės išlaidos (po apdorojimo pradinėje fazėje suformuota pusfa
brikačių savikaina), galutinėje fazėje padarytos tiesioginės žaliavų išlaidos ir 
konversinės išlaidos. 4 (14.3) lentelės 5 skiltyje parodytas nebaigtų apdoroti 
gaminių perskaičiavimas į santykinius vienetus pagal minėtas išlaidas. Kaip 
matyti, pagal pradinės fazės išlaidas ir tiesiogines žaliavų išlaidas santyki
nių visiškai apdorotų vienetų gauta 2 000, pagal konversines išlaidas – 1 000. 
Lentelės 6 skiltyje susumuoti pagal atskiras išlaidų rūšis visiškai apdoroti 
vienetai (tiek santykiniai, tiek realūs). Šie rodikliai bus reikalingi tolesniems 
apskaičiavimams, kurie pateikti 5 (14.3) lentelėje, atlikti. 

5 (14.3) lentelė
Produkcijos vieneto savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminio

savikainoje

Per laikotarpį 
padarytų išlaidų 

suma (Eur)

Produkcijos 
vienetų suma 

(vnt.)

Produkcijos
vieneto savikaina 

(Eur)
1 2 3 4 5

1. Pradinės	gamybos	
fazės	išlaidos

116 118 14 000 8,3*
(116 118 €	/	14	000	vnt.)

2. Tiesioginės
žaliavų	išlaidos

35 000 14 000 2,5
(35 000 €	/	14	000	vnt)

3. Konversinės
išlaidos

39 000 13 000 3,0
(39 000 €	/	13	000	vnt.)

Iš viso 190 118 x 13,8

* tiksli šio rodiklio reikšmė yra 8,294142
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5 (14.3) lentelėje apskaičiuojama galutinėje gamybos fazėje vi
siškai apdoroto gaminio vieneto savikaina. Toks apskaičiavimas atlie
kamas atskirai pagal kiekvieną išlaidų rūšį. Minėtų išlaidų mėnesio 
sumos padalijamos iš ankstesnėje lentelėje apskaičiuotų visiškai ap
dorotų gaminio B vienetų (tiek santykinių, tiek realių) kiekio. Gauti 
gaminio vienetui tenkančių pradinės fazės išlaidų (8,3 Eur), galutinėje 
fazėje padarytų tiesioginių žaliavų išlaidų (2,5 Eur) ir konversinių iš
laidų (3 Eur) rodikliai, juos sudėjus, sudaro visą pagaminto gaminio B 
vieneto savikainą (13,8 Eur). 

6 (14.3) lentelė
Galutinės gamybos fazės išlaidų paskirstymas 

apdorotiems ir nebaigtiems apdoroti gaminiams

Nr.
Išlaidos
gaminio

savikainoje

Per
laikotarpį
apdorotų
gaminių
kiekis
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esančių 
nebaigtų apdo-

roti gaminių
 kiekis, išreikš-
tas santykiniais 

produkcijos
vienetais (vnt.)

Produk-
cijos 

vieneto
savikai-
na (Eur)

Fazės išlai-
dų suma, 

tenkanti per 
laikotarpį

apdorotiems
gaminiams 

(Eur)

Fazės išlaidų
suma, ten-

kanti laikotar-
pio pabaigoje

esantiems
 nebaigtiems

apdoroti
gaminiams 

(Eur)

1 2 3 4 5 6 7

1. Pradinės	
gamybos	
fazės	
išlaidos

12 000 2 000 8,3*
99 530

(12	000	vnt.	x	
8,3	€)

16 588
(2	000	vnt.	x	
8,3	€)

2. Tiesioginės	
žaliavų	
išlaidos

12 000 2 000 2,5
30 000

(12	000	vnt.	x	
2,5	€)

5 000
(2	000	vnt.	x	
2,5	€)

3. Konversinės
išlaidos 12 000 1 000 3,0

36 000
(12	000	vnt.	x	

3 €)

3 000
(1	000	vnt.	x	

3 €)

Iš viso 12 000 x 13,8 165 530 24 588

* tiksli šio rodiklio reikšmė yra 8,294142

Apskaičiavus galutinėje gamybos fazėje visiškai apdoroto (ga
lutinai pagaminto) gaminio B vieneto savikainą, galima padalyti šioje 
fazėje per mėnesį padarytas gamybos išlaidas visiškai apdorotiems 
gaminiams ir likusiems nebaigtiems apdoroti – tokie apskaičiavimai 
atliekami 6 (14.3) lentelėje. Lentelės 6 ir 7 skiltyse yra apskaičiuota 
suma pagal pradinės fazės išlaidas, galutinėje fazėje padarytas tiesio
gines žaliavų išlaidas ir konversines išlaidas, kiek jų tenka visiškai 
pagamintiems gaminiams (6 skiltis) ir kiek – nebaigtiems gaminiams 
(7 skiltis). 
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Intarpas

 Fazinio metodo taikymas, kai nebaigtos gamybos likučių yra tiek laikotarpio 
pradžioje, tiek laikotarpio pabaigoje.

Ankstesniame intarpe buvo pateiktas pavyzdys, kuomet nebaigtų apdoroti gami
nių atsirado tik laikotarpio pabaigoje, o laikotarpio pradžioje jų nebuvo. Realioje įmonių 
veikloje tokių situacijų beveik nebūna. Dažniausiai nebaigtų apdoroti gaminių būna tiek 
laikotarpio pradžioje, tiek pabaigoje – tik skirtingi jų kiekiai ir kartais skirtingas užbaig
tumo laipsnis. Tokiu atveju per laikotarpį gamybos fazėje apdorotos produkcijos (paga
mintų pusfabrikačių) savikainos apskaičiavimui daro įtaką pasirinktas atsargų įvertinimo 
metodas: FIFO, svertinio vidurkio, LIFO ir t. t. Priklausomai nuo pasirinkto metodo, ski
riasi ir galutinis rezultatas – gaminio (pusfabrikačio) savikainos dydis. Toliau, pateikda
mi išsamius pavyzdžius, išnagrinėsime, kaip apskaičiuojama gamybos fazėje apdorotos 
produkcijos savikaina, esant nebaigtos gamybos likučiui laikotarpio pradžioje ir pabaigo
je, taikant svertinio vidurkio ir FIFO metodus.

Svertinio vidurkio metodo taikymas, 
apskaičiuojant produkto savikainą

Taikant svertinio vidurkio metodą, laikotarpio pradžioje gamybos fazėje susidariu
sios išlaidos (susijusios su laikotarpio pradžios nebaigtos gamybos likučiu) sudedamos 
su per tą laikotarpį padarytomis naujomis gamybos išlaidomis. Gauta tokių išlaidų suma 
paskirstoma per laikotarpį fazėje apdorotiems gaminiams (pusfabrikačiams) ir išveda
mas visiškai apdoroto gaminio (pusfabrikačio) savikainos rodiklis. Tolesniame intarpe, 
naudojant sutartinį pavyzdį, nagrinėjama, kaip tai atliekama. 

PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS FAZINIU 
PUSFABRIKATINIU BūDU, ATSARGAS ĮTRAUKIANT 
Į APSKAITą SVERTINIO VIDURKIO METODU 
(atvejis, kuomet nebaigtos gamybos likučių yra 
tiek laikotarpio pradžioje, tiek pabaigoje)

Pavyzdyje nagrinėjama situacija, kai nebaigtos gamybos likučių 
yra pradinėje ir galutinėje gamybos fazėse tiek laikotarpio pradžioje, 
tiek laikotarpio pabaigoje. Pirmiausiai išnagrinėsime veiksmus pradinėje 
fazėje, paskui – galutinėje.

PRADINĖ GAMyBOS FAZĖ

Pavyzdyje (žr. 9 (14.3) schemą) pateikta situacija, kuomet sutartinis ga
minys C apdorojamas dviejose gamybos fazėse: pradinėje (po jos gaunamas 
pusfabrikatis) ir galutinėje (po jos gaunamas galutinis produktas). Pradinėje 
fazėje laikotarpio (mėnesio) pradžioje yra 500 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių 
(pusfabrikačių), kurių užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavų išlaidas yra 100 
proc., pagal konversines išlaidas – 25 procentai. Kartu pateikta informacija, 
kad šiam nebaigtos gamybos likučiui tenka 4000 Eur tiesioginių žaliavų išlai
dų ir 3 000 Eur konversinių išlaidų (šios išlaidos padarytos praeitą mėnesį).
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9 (14.3) schema. Produkcijos savikainos apskaičiavimas svertinio 
 vidurkio metodu

Per mėnesį pradinėje gamybos fazėje, apdorojant sutartinį gaminį 
(pusfabrikatį) C, padaryta 28 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 57 000 Eur 
konversinių išlaidų. Per šį mėnesį į pradinę fazę perduota apdoroti 3 500 
vnt., o per mėnesį visiškai pagaminta 3 000 vnt. aptariamo pusfabrikačio. 
Mėnesio pabaigoje liko 1 000 vnt. nebaigtų apdoroti pusfabrikačių, kurių 
užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavas yra 100 proc., pagal konversines iš
laidas – 75 procentai. 9 (14.3) schemoje pateikta analogiška informacija ir 
apie galutinę gamybos fazę, tačiau jos kol kas nenagrinėsime, o pradėsime 
nuo pradinės gamybos fazės. Visi šioje fazėje padarytų išlaidų paskirstymai 
visiškai apdorotai ir nebaigtai apdoroti produkcijai (pusfabrikačiams) bei 
savikainos apskaičiavimai yra pateikti 7 (14.3)–10 (14.3) lentelėse. 
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7 (14.3) lentelė
Per laikotarpį 1-ojoje ir 2-ojoje  fazėse apdorotų 

gaminių C kiekio apskaičiavimas

Nr. Rodiklis 1-oji fazė 2-oji fazė

1 2 3 4

1. Nebaigti	apdoroti	gaminiai
laikotarpio	pradžioje	(vnt.)

500 200

2. Gaminių	kiekis,	perduotas	
į	gamybos	fazę	per	laikotarpį	(vnt.)

3 500 3 000

3. Bendras	gaminių	kiekis,	esantis	
gamybos	fazėje	(vnt.)	(1	+	2)

4 000 3 200

4. Nebaigti	apdoroti	gaminiai
laikotarpio	pabaigoje	(vnt.)

1 000 700

5. Per	laikotarpį	apdorotų	gaminių	
kiekis	(vnt.)

3 000 2 500

7 (14.3) lentelėje pateikti pradinėje bei galutinėje gamybos fazėse 
laikotarpio pradžioje esančių nebaigtų apdoroti gaminių, per laikotarpį 
pradėtų ir baigtų apdoroti, taip pat laikotarpio pabaigoje likusių nebaigtų 
apdoroti gaminių kiekiai. 8 (14.3) lentelėje pateikti duomenys apie visas 
pradinės fazės gamybos išlaidas, kurių pagrindu po to bus apskaičiuota 
šioje fazėje apdorotų pusfabrikačių savikaina. Šiuo atveju nebaigtos ga
mybos išlaidos laikotarpio pradžioje yra sudedamos su per laikotarpį toje 
fazėje padarytomis naujomis išlaidomis, atliekant apdorojimo operacijas. 
Tokiu būdu apskaičiuota bendra pradinės fazės gamybos išlaidų suma vė
liau bus padalyta šioje fazėje apdorotiems pusfabrikačiams. 

8 (14.3) lentelė
1-ojoje fazėje padarytų išlaidų sumos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos gaminio 

savikainoje

Nebaigtos gamybos 
išlaidos laikotarpio 

pradžioje (Eur)

Per laikotarpį
padarytos išlai-

dos (Eur)

Bendra išlaidų
suma (Eur)

(3 + 4)
1 2 3 4 5

1. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos

4 000 28 000 32 000

2. Konversinės
išlaidos

3 000 57 000 60 000

Iš viso 7 000 85 000 92 000

8 (14.3) lentelėje apskaičiuota pradinės gamybos fazės išlaidų suma 
9 (14.3) lentelėje dalijama šioje fazėje apdorotiems gaminiams (pusfabrika
čiams), norint apskaičiuoti vieno vieneto vidutinę savikainą. Tačiau pirmiau
siai reikia laikotarpio pabaigoje nebaigtus apdoroti gaminius pagal jų už
baigtumo laipsnį perskaičiuoti į santykinius visiškai pabaigtus gaminius – tai 
daroma lentelės 5 skiltyje. Atlikus tokį perskaičiavimą, per laikotarpį visiš
kai pagaminti pusfabrikačiai sudedami su laikotarpio pabaigoje nebaigtais 
gaminti, tačiau į santykinius visiškai pagamintus gaminius perskaičiuotais 
pusfabrikačiais (6 skiltis). Galiausiai lentelės 7 skiltyje apskaičiuojama vieno 
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visiškai apdoroto gaminio (pusfabrikačio) savikaina atskirai pagal tiesiogines 
žaliavų išlaidas ir konversines išlaidas. Šie rodikliai sudedami ir gaunama vi
dutinė pirmoje fazėje apdoroto pusfabrikačio savikaina (24 Eur).

 
9 (14.3) lentelė

1-ojoje fazėje apdorotų gaminių (pusfabrikačių) 
savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminio 

savikainoje

Bendra
išlaidų

suma (€)

Per
laikotarpį 
apdorotų
gaminių 
kiekis
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esančių 

nebaigtų ap-
doroti gaminių 
kiekis, išreikš-
tas santykiniais 
vienetais (vnt.)

Bendras
produkcijos

vienetų
kiekis (vnt.)

Produkcijos
vieneto

savikaina 
(€)

1 2 3 4 5 6 7

1. Tiesioginės	
žaliavų	
išlaidos

32 000 3 000
1 000

(1	000	vnt.	x	
100 %)

4 000
8,0

(32 000 € / 
4 000 €)

2. Konversinės
išlaidos 60 000 3 000 750

(1	000	vnt.	x	75	%)
3 750

16,0
(60 000 € / 

3 750 €)

Iš viso 92 000 3 000 x x 24,0

Toliau 10 (14.3) lentelėje visos pradinės gamybos fazės išlaidos pa
skirstomos visiškai apdorotam pusfabrikačių kiekiui (3 000 vnt.) ir ne
baigtam apdoroti kiekiui (1 000 vnt.). Toks apskaičiavimas atliekamas 6 
(visiškai pagamintiems pusfabrikačiams tenkanti suma) ir 7 (nebaigtiems 
gaminti pusfabrikačiams tenkanti suma) skiltyse. Apskaičiuotoji laikotar
pio pabaigoje nebaigtiems gaminti pusfabrikačiams tenkanti išlaidų suma 
bus reikalinga sekantį laikotarpį, apskaičiuojant per jį pradinėje fazėje ap
dorotos produkcijos (pusfabrikačių) savikainą.

 
GALUTINĖ GAMyBOS FAZĖ

10 (14.3) lentelė
1-osios fazės išlaidų paskirstymas apdorotiems ir 

nebaigtiems apdoroti gaminiams (pusfabrikačiams)

Nr.
Išlaidos 
gaminio 

savikainoje

Per lai-
kotarpį

apdorotų
gaminių 
kiekis
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esančių 

nebaigtų ap-
doroti gaminių 
kiekis, išreikš-
tas santykiniais

produkcijos
vienetais (vnt.)

Produk-
cijos 

vieneto
savikai-
na (€)

Fazės išlai-
dų suma, 

tenkanti per  
laikotarpį

apdorotiems
gaminiams 

(€)

Fazės išlaidų 
suma, tenkan-
ti laikotarpio 

pabaigoje 
esantiems 

nebaigtiems 
apdoroti ga-
miniams (€)

1 2 3 4 5 6 7

1. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

3 000 1 000 8,0 24 000
(3	000	vnt.	x	8	€)

8 000
(1	000	vnt.	x	8	€)

2. Konversinės
išlaidos

3 000 750 16,0 48 000
(3	000	vnt.	x	16	€)

12 000
(750	vnt.	x	16	€)

Iš viso 3 000 x 24,0 72 000 20 000
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Pradinėje fazėje visiškai apdoroti pusfabrikačiai perduodami į ga
lutinę fazę tolesniam – galutiniam – apdorojimui atlikti. Galutinėje fazėje 
laikotarpio (mėnesio) pradžioje buvo 200 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių 
C. Šio kiekio užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavų išlaidas yra 50 proc., 
pagal konversines išlaidas – 75 procentai. Kadangi į galutinę fazę perduo
dami pirmoje fazėje pagaminti pusfabrikačiai, jie „atsineša“ ir savo savi
kainą, suformuotą pirmoje fazėje (užbaigtumas, savaime suprantama, yra 
100 proc.). Taip pat pateikta informacija, kad šiam nebaigtos gamybos li
kučiui tenka 3 200 Eur pirmosios fazės išlaidų (toje fazėje suformuota savi
kaina), 675 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 4 850 Eur konversinių išlaidų 
(šios išlaidos padarytos praeitą mėnesį).

11 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje padarytų išlaidų sumos 

apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos gaminio 

savikainoje

Nebaigtos 
gamybos
išlaidos 

laikotarpio
pradžioje (€)

Per laikotarpį
padarytos išlai-

dos (€)

Bendra išlaidų
suma (€)
(3 + 4)

1 2 3 4 5

1. 1-osios	fazės
išlaidos

3 200 72 000 75 200

2. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos

675 15 000 15 675

3. Konversinės
išlaidos

4 850 55 000 59 850

Iš viso 8 725 142 000 150 725

Per mėnesį galutinėje gamybos fazėje, apdorojant sutartinį gaminį 
C, padaryta 15 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 55 000 Eur konver
sinių išlaidų. Per šį mėnesį į galutinę fazę perduota apdoroti 3 000 vnt., 
o per mėnesį visiškai pagaminta 2 500 vnt. aptariamo gaminio. Mėnesio 
pabaigoje liko 700 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių: užbaigtumas pagal 
tiesiogines žaliavas yra 50 proc., pagal konversines išlaidas – 50 proc., 
pagal pirmoje fazėje padarytas išlaidas, suprantama, – 100 procentų. Visi 
galutinėje fazėje padarytų išlaidų paskirstymai visiškai apdorotai ir ne
baigtai apdoroti produkcijai bei savikainos apskaičiavimai yra pateikti 
11 (14.3)–13 (14.3) lentelėse. 

11 (14.3) lentelėje pateikti duomenys apie visas galutinės gamybos 
fazės išlaidas, kurių pagrindu po to bus apskaičiuota šioje fazėje apdorotų 
gaminių savikaina. Šiuo atveju nebaigtos gamybos laikotarpio pradžioje 
išlaidos sudedamos su per laikotarpį toje fazėje padarytomis naujomis iš
laidomis, atliekant apdorojimo operacijas. Tokiu būdu apskaičiuota ben
dra galutinės fazės gamybos išlaidų suma vėliau bus padalyta šioje fazėje 
apdorotiems gaminiams (žr. 12 (14.3) lentelę).
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12 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje apdorotų gaminių savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminio 

savikainoje

Bendra
išlaidų

suma (€)

Per
laikotarpį 
apdorotų
gaminių 
kiekis 
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esančių 

nebaigtų apdoroti 
gaminių kiekis, 

išreikštas santyki-
niais produkcijos 

vienetais (vnt.)

Bendras
produk-

cijos vie-
netų

kiekis 
(vnt.)

Santykinio 
produkcijos

vieneto
savikaina

(€)

1 2 3 4 5 6 7

1. 1-osios	fazės
išlaidos

75 200 2 500 700
(700	vnt.	x	100	%)

3 200 23,5
(75 200 € / 3 200)

2. Tiesioginės	
žaliavų	
išlaidos

15 675 2 500 350
(700	vnt.	x	50	%)

2 850 5,5
(15 675 € / 2 850)

3. Konversinės
išlaidos

59 850 2 500 350
(700	vnt.	x	50	%)

2 850 21,0
(59 850 € / 2 850)

Iš viso 150 725 2 500 x x 50,0

Šioje lentelėje galutinės gamybos fazės išlaidų suma, apskaičiuota anks
tesnėje lentelėje, dalijama šioje fazėje apdorotiems galutiniams gaminiams, 
norint apskaičiuoti vieno vieneto vidutinę savikainą. Tam tikslui iš pradžių 
reikia laikotarpio pabaigoje nebaigtus apdoroti gaminius pagal jų užbaigtu
mo laipsnį kiekvienos išlaidų rūšies atžvilgiu perskaičiuoti į santykinius ga
minius – tai daroma lentelės 5 skiltyje. Atlikus tokį perskaičiavimą, per laiko
tarpį visiškai pagaminti gaminiai sudedami su laikotarpio pabaigoje likusiais 
nebaigtais gaminti, tačiau į santykinius perskaičiuotais gaminiais (6 skiltis). 
Galiausiai lentelės 7 skiltyje apskaičiuojama vieno visiškai pagaminto gaminio 
savikaina atskirai pagal kiekvieną išlaidų rūšį. Šie rodikliai sudedami ir išve
dama vidutinė galutinėje fazėje apdoroto gaminio savikaina (50 Eur).

13 (14.3) lentelė
2-osios fazės išlaidų paskirstymas apdorotiems ir 

nebaigtiems apdoroti gaminiams

Nr.
Išlaidos 
gaminio 

savikainoje

Per lai-
kotarpį
apdo-
rotų

gaminių 
kiekis
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esančių 

nebaigtų ap-
doroti gaminių 
kiekis, išreikš-
tas santykiniais 

produkcijos
vienetais (vnt.)

Produk-
cijos 

vieneto
savikai-
na (€)

Fazės išlaidų 
suma, tenkanti 
per laikotarpį
apdorotiems

gaminiams (€)

Fazės išlaidų 
suma, tenkanti 
laikotarpio pa-
baigoje esan-
tiems nebaig-
tiems apdoroti 
gaminiams (€)

1 2 3 4 5 6 7

1. 1-osios	fazės
išlaidos

2 500 700 23,5 58 750
(2	500	vnt.	x	23,5	€)

16 450
(700	vnt.	x	23,5	€)

2. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

2 500 350 5,5 13 750
(2	500	vnt.	x	5,5	€)

1 925
(350	vnt.	x	5,5	€)

3. Konversinės
išlaidos

2 500 350 21,0 52 500
(2	500	vnt.	x	21	€)

7 350
(350	vnt.	x	21	€)

Iš viso 2 500 x 50,0 125 000 25 725
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Toliau 13 (14.3) lentelėje visos galutinės gamybos fazės išlaidos pa
skirstomos visiškai apdorotam gaminių kiekiui (2 500 vnt.) ir nebaigtam 
apdoroti kiekiui (700 vnt.). Toks apskaičiavimas atliekamas 6 (visiškai 
apdorotiems gaminiams tenkanti suma) ir 7 (nebaigtiems apdoroti ga
miniams tenkanti suma) skiltyse. Apskaičiuotoji laikotarpio pabaigoje 
nebaigtiems apdoroti gaminiams tenkanti išlaidų suma bus reikalinga 
sekantį laikotarpį, apskaičiuojant per jį galutinėje fazėje apdorotos pro
dukcijos savikainą.

Svertinio vidurkio metodo ypatumas tas, kad jį taikant „suvidurkinama“ gaminių 
savikaina: išvedant per laikotarpį tam tikroje fazėje apdorotų gaminių savikainą, sude
dami skirtingais laikotarpiais padarytų išlaidų rodikliai – laikotarpio pradžios nebaigtos 
gamybos išlaidos (padarytos praeitą laikotarpį) ir einamojo laikotarpio fazės išlaidos. To
kia iš dviejų laikotarpių padarytų išlaidų suformuota bendra suma naudojama apskai
čiuojant einamojo laikotarpio gamybos fazėje apdorotų gaminių savikainą. Kitas, bene 
dažniausiai įmonėse taikomas atsargų įvertinimo metodas – FIFO – leidžia tiksliau atlik
ti minėtus išlaidų apskaičiavimus, taigi, tiksliau nustatyti ir pačią produktų savikainą. 
Toliau aptarsime FIFO atsargų įvertinimo metodo taikymą, apskaičiuojant pagamintos 
produkcijos savikainą.

FIFO metodo taikymas, 
apskaičiuojant produkto savikainą

Atsargų įvertinimo metodo – FIFO (angl. First in First out) – esmė ta, kad, jį nau
dojant, buhalterinėje apskaitoje nurašant sunaudotas atsargas daroma prielaida, jog pir-
miausiai sunaudojamos anksčiausiai nupirktos (ar pasigamintos) atsargos. Taikant FIFO 
metodą gamybos fazėje apdorotų gaminių savikainai apskaičiuoti, kai laikotarpio pra
džioje yra nebaigtos gamybos likutis, jo išlaidos apskaitoje atskiriamos ir įtraukiamos į 
apskaitą atskirai nuo išlaidų, kurios daromos einamojo laikotarpio metu apdorojant toje 
fazėje esančius gaminius. Taigi, apskaičiuojami du atskiri tam tikroje fazėje apdorotos 
produkcijos vieneto savikainos rodikliai:

• laikotarpio pradžioje nebaigtos apdoroti produkcijos, kuri buvo užbaigta per laiko
tarpį, vieneto savikaina;

• per laikotarpį pradėtos ir užbaigtos apdoroti produkcijos vieneto savikaina.

Naudojant FIFO metodą aptariamu tikslu, apskaitoje daroma prielaida, kad per 
laikotarpį pirmiausiai užbaigiama gaminti laikotarpio pradžioje buvusi nebaigta gaminti 
produkcija ir tik tuomet pradedama apdoroti naujai gauta produkcija. Kartu tai reiškia, 
kad laikotarpio pabaigoje likusi nebaigta gaminti produkcija yra pradėta gaminti per ei
namąjį laikotarpį.

Toliau esančiame intarpe pateiktame pavyzdyje aiškinamas FIFO metodo taikymas 
apskaičiuojant pagamintų ir nebaigtų gaminti gaminių savikainą.
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Intarpas
PRODUKTŲ SAVIKAINOS KALKULIAVIMAS FAZINIU 
PUSFABRIKATINIU BūDU, ATSARGAS ĮTRAUKIANT 
Į APSKAITą FIFO METODU 
(atvejis, kuomet yra susidariusių nebaigtos gamybos likučių 
tiek laikotarpio pradžioje, tiek pabaigoje)

Pavyzdyje nagrinėjama situacija, kai nebaigtos gamybos likučių 
yra pradinėje ir galutinėje gamybos fazėse tiek laikotarpio pradžioje, 
tiek laikotarpio pabaigoje. Pirmiausiai išnagrinėsime veiksmus pradinėje 
fazėje, paskui – galutinėje.

PRADINĖ GAMyBOS FAZĖ

10 (14.3) schema. Produkcijos savikainos apskaičiavimas FIFO metodu
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Aptariama ta pati sąlyga, kaip ir ankstesniame pavyzdyje. Kad 
būtų patogiau – ją pakartosime. Pateikta situacija (žr. 10 (14.3) sche
mą), kuomet sutartinis gaminys C apdorojamas dviejose gamybos fa
zėse: pradinėje (po jos gaunamas pusfabrikatis) ir galutinėje (po jos 
gaunamas galutinis gaminys). Pradinėje fazėje laikotarpio (mėnesio) 
pradžioje yra 500 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių (pusfabrikačių), ku
rių užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavų išlaidas yra 100 proc., pagal 
konversines išlaidas – 25 procentai. Kartu pateikta informacija, kad 
šiam nebaigtos gamybos likučiui tenka 4 000 Eur tiesioginių žaliavų 
išlaidų ir 3 000 Eur konversinių išlaidų (šios išlaidos padarytos praeitą 
mėnesį).

Per mėnesį pradinėje gamybos fazėje, apdorojant sutartinį gami
nį (pusfabrikatį) C, padaryta 28 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 
57 000 Eur konversinių išlaidų. Per šį mėnesį į pradinę fazę perduota 
apdoroti 3 500 vnt., per mėnesį visiškai pagaminta 3 000 vnt. aptaria
mo pusfabrikačio. Mėnesio pabaigoje liko nebaigta apdoroti 1 000 vnt.: 
užbaigtumas pagal tiesiogines žaliavas yra 100 proc., pagal konversi
nes išlaidas – 75 procentai. Visi pradinėje fazėje padarytų išlaidų pa
skirstymai visiškai apdorotai (pusfabrikačiams) ir nebaigtai apdoroti 
produkcijai bei savikainos apskaičiavimai pateikti 14 (14.3)–18 (14.3) 
lentelėse.

14 (14.3) lentelė
Per laikotarpį 1-ojoje ir 2-ojoje  fazėse apdorotų 

gaminių C kiekio apskaičiavimas

Nr. Rodiklis 1-oji fazė 2-oji fazė

1 2 3 4

1. Nebaigti	apdoroti	gaminiai
laikotarpio	pradžioje	(vnt.)

500 200

2. Gaminių	kiekis,	perduotas	
į	gamybos	fazę	per	laikotarpį	(vnt.)

3 500 3 000

3. Bendras	gaminių	kiekis,	esantis	
gamybos	fazėje	(vnt.)	(1	+	2)

4 000 3 200

4. Nebaigti	apdoroti	gaminiai
laikotarpio	pabaigoje	(vnt.)

1 000 700

5. Per	laikotarpį	apdorotų	gaminių	
kiekis	(vnt.)

3 000 2 500

14 (14.3) lentelė yra lygiai tokia pati, kaip anksčiau esančiame in
tarpe aptarto pavyzdžio, kai buvo taikomas svertinio vidurkio metodas, 
7 (14.3) lentelė. Taigi, 14 (14.3) lentelėje pateikti pradinėje (taip pat ir ga
lutinėje) gamybos fazėje laikotarpio pradžioje esančių nebaigtų apdoroti 
gaminių, per laikotarpį pradėtų ir baigtų apdoroti, taip pat laikotarpio 
pabaigoje likusių nebaigtų apdoroti gaminių kiekiai.
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15 (14.3) lentelė
1-ojoje fazėje esančių nebaigtų apdoroti gaminių (pusfabrikačių) 

perskaičiavimas į santykinius produkcijos vienetus

Nr.
Išlaidos 
gaminio 

savikainoje

Laikotarpio 
pradžioje buvę 
nebaigti apdo-
roti gaminiai, 
perskaičiuoti
į santykinius
produkcijos 

vienetus (vnt.)

Per laiko-
tarpį

apdorotų
gaminių
kiekis 
(vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esantys 
nebaigti apdo-
roti gaminiai, 
perskaičiuoti į 

santykinius pro-
dukcijos vienetus 

(vnt.)

Per laikotarpį pra-
dėtų ir užbaigtų 
bei neužbaigtų 

apdoroti gaminių 
kiekis, perskai-

čiuotas į santyki-
nius produkcijos 

vienetus (vnt.) 
(4 + 5 - 3)

1 2 3 4 5 6

1. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

500
(500 x 100 %)

3 000 1 000
(1000 x 100 %)

3 500

2. Konversinės
išlaidos

125
(500 x 25 %)

3 000 750
(1000 x 75 %)

3 625

Iš viso x 3 000 x x

15 (14.3) lentelės skiltyse pateikiami duomenys apie laikotarpio pra
džioje buvusią nebaigtą gamybą, per laikotarpį apdorotą produkciją ir 
laikotarpio pabaigoje likusią nebaigtą gamybą. Lentelės 3 skiltyje pateikti 
laikotarpio pradžioje buvę nebaigti apdoroti gaminiai (pusfabrikačiai), per
skaičiuoti į santykinius visiškai apdorotos produkcijos vienetus, pagal tiesio
gines žaliavų išlaidas ir konversines išlaidas. Lentelės 5 skiltyje laikotarpio 
pabaigoje likę nebaigti apdoroti gaminiai yra perskaičiuojami į santykinius 
(visiškai apdorotos produkcijos) vienetus. Lentelės 6 skiltyje pateikiamas 
per laikotarpį pradėtų ir baigtų bei nebaigtų apdoroti gaminių (pusfabri
kačių) kiekio, perskaičiuoto į santykinius visiškai apdorotų gaminių viene
tus, pagal kiekvieną išlaidų rūšį, apskaičiavimas. Apskaičiuojant šį rodiklį, 
siekiama atskirti gamybos fazėje laikotarpio pradžioje buvusius nebaigtus 
gaminius ir jų savikainos apskaičiavimą nuo per laikotarpį pradėtų ir baigtų 
bei nebaigtų apdoroti gaminių ir jų savikainos apskaičiavimo. Šių duomenų 
reikės netrukus, kai apskaičiuosime pirmoje fazėje visiškai apdoroto gami
nio (pusfabrikačio) vieneto savikainą (žr. 16 (14.3) lentelę).

16 (14.3) lentelė
1-ojoje fazėje per laikotarpį apdorotų gaminių (pusfabrikačių) 

savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos gami-
nių savikainoje

Per laikotarpį
padarytų 
išlaidų

suma (€)

Per laikotarpį pradėtų ir 
užbaigtų bei neužbaigtų 
apdoroti gaminių kiekis, 
perskaičiuotas į santyki-

nius vienetus (vnt.)

Apdoroto pus-
fabrikačio vieneto 

savikaina (€)

1 2 3 4 5

1. Tiesioginės	žalia-
vų	išlaidos

28 000 3 500 8,0
(28 000 € / 3 500)

2. Konversinės
išlaidos

57 000 3 625 15,72*
(57 000 € / 3 625)

Iš viso 85 000 x 23,72

* – tiksli šio rodiklio reikšmė yra 15,724138
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Šioje lentelėje apskaičiuojama per laikotarpį pradėtų ir visiškai ap
dorotų gaminių (pusfabrikačių) vieneto savikaina. Nustatant per laikotar
pį visiškai apdorotos produkcijos vieneto savikainą, per laikotarpį gamy
bos fazėje padarytos išlaidos – pagal kiekvieną išlaidų rūšį – dalijamos iš 
15 (4.3) lentelėje apskaičiuoto per laikotarpį apdorotų gaminių kiekio ir 
laikotarpio pabaigoje nebaigtų apdoroti gaminių, perskaičiuotų į visiškai 
pabaigtus, kiekio sumos. Apskaičiavimams atlikti nenaudojama nei laiko
tarpio pradžioje buvusios nebaigtos gamybos išlaidų suma, nei ją suda
rantis pagal užbaigtumo laipsnį įvertintas santykinių produkcijos vienetų 
kiekis. Laikotarpio pradžioje buvusių nebaigtų apdoroti gaminių (pus
fabrikačių), kurie užbaigti apdoroti einamąjį laikotarpį, šiuo laikotarpiu 
užbaigtoji dalis, perskaičiuota į santykinius visiškai apdorotus gaminius, 
traktuojama kaip einamuoju laikotarpiu pradėti ir baigti apdoroti vienetai. 
Laikotarpio pradžioje buvę 500 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių (pusfabri
kačių), kuriuos 15 (14.3) lentelės 3 skiltyje perskaičiavus pagal užbaigtumo 
laipsnį gauta 500 vnt. santykinių gaminių pagal tiesiogines žaliavas ir 125 
vnt. santykinių gaminių pagal konversines išlaidas, tuo pačiu traktuojami 
kaip 375 (500 – 125) vnt. santykinių gaminių pagal konversines išlaidas, 
kurie pradėti ir baigti apdoroti einamuoju laikotarpiu. Atlikus tokius ap
skaičiavimus pagal kiekvieną išlaidų rūšį, gauta vieno visiškai per laiko
tarpį apdoroto vieneto savikaina (23,72 Eur).

17 (14.3) lentelė
1-ojoje fazėje esančių nebaigtų apdoroti gaminių (pusfabrikačių) 

perskaičiavimas į santykinius produkcijos vienetus

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Laikotarpio 
pradžioje
buvusios

 nebaigtos
gamybos

 išlaidos (€)

Laikotarpio
 pradžioje bu-
vusių nebaig-

tų apdoroti 
gaminių kiekis 

(vnt.)

Per laikotarpį pa-
darytos išlaidos, 
užbaigiant apdo-
roti laikotarpio 
pradžioje buvu-
sius nebaigtus
gaminius (€)

Laikotarpio 
pradžioje buvusių 
nebaigtų apdoroti 
gaminių, kurie už-

baigti apdoroti 
per laikotarpį, 
savikaina (€)*

 (3 + 5)
1 2 3 4 5 6

1. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

4 000 500 x 4 000

2. Konversinės
išlaidos

3 000 500 5 897
(500	x	15,72	x	75	%)

8 897

Iš viso 7 000 500 5 897 12 897

* Laikotarpio pradžioje buvusių nebaigtų apdoroti gaminių,  
kurie užbaigti apdoroti per laikotarpį, vieneto savikainos apskaičiavimas:  
12 897 € / 500 vnt. = 25,79 €.

17 (14.3) lentelėje apskaičiuojama laikotarpio pradžioje buvusių 
500 vnt. nebaigtų apdoroti ir per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų gaminių 
(pusfabrikačių) savikaina. Lentelės 3 skiltyje pateiktos praeitą mėnesį pa
darytos išlaidos, kurios teko šiems gaminiams pradėti apdoroti: 4 000 Eur 
tiesioginių žaliavų ir 3 000 Eur konversinių išlaidų. Kadangi šie nebaigti 
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500 vnt. gaminių pagal konversines išlaidas buvo užbaigti tik 25 proc., tai 
75 proc. užbaigtumas pagal šias išlaidas buvo pasiektas einamąjį laikotar
pį. Kokią sumą eurais toks užbaigimas sudarė, apskaičiuojama (žr. 5 skiltį) 
padauginus apdorotų vienetų skaičių (500 vnt.) iš 16 (14.3) lentelėje ap
skaičiuotos visiškai apdoroto vieneto savikainos pagal konversines išlai
das (15,72 Eur) ir iš 75 proc. (toks apdorojimo laipsnis pasiektas einamuoju 
laikotarpiu). Atlikus šiuos apskaičiavimus gauta 5 897 eurų suma sude
dama su per ankstesnį laikotarpį šiems gaminiams apdoroti padarytomis 
išlaidomis (7 000 €) ir galutinis rezultatas – 12 897 eurų – išreiškia visą šio 
gaminių (pusfabrikačių) kiekio savikainą. Norint apskaičiuoti vieneto sa
vikainą, ši suma dalijama iš viso gaminių (pusfabrikačių) kiekio – 500 vnt. 
ir gaunama 25,79 Eur.

18 (14.3) lentelė
1-ojoje fazėje laikotarpio pabaigoje esantiems 

nebaigtiems apdoroti gaminiams (pusfabrikačių) tenkančių 
išlaidų apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos gaminių

savikainoje

Laikotarpio pabaigoje 
esantys nebaigti apdoroti 

gaminiai, perskaičiuoti 
į santykinius produkcijos 

vienetus (vnt.)

Laikotarpio pabaigoje 
esančių nebaigtų apdoroti 

gaminių gamybos 
išlaidos (€)

1 2 3 4

1. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos

1 000 8 000
(1000	vnt.	x	8	€)

2. Konversinės	
išlaidos

750 11 793
(750	vnt.	x	15,72	€)

Iš viso x 19 793

Toliau 18 (14.3) lentelėje apskaičiuojama, kiek einamojo laikotarpio 
pabaigoje likusiems nebaigtiems apdoroti gaminiams (pusfabrikačiams) 
tenka tiesioginių žaliavų išlaidų bei konversinių išlaidų. Šiam tikslui ne
baigti apdoroti vienetai – atskirai pagal kiekvieną išlaidų rūšį perskaičiuo
ti į santykinius gaminius – dauginami iš anksčiau apskaičiuotos vieneto 
savikainos pagal tas išlaidas (žr. 4 skiltį). Atlikus apskaičiavimus nusta
tyta, kad laikotarpio pabaigoje likusiai nebaigtai gamybai tenka iš viso 
19 793 Eur per laikotarpį padarytų išlaidų.  

GALUTINĖ GAMyBOS FAZĖ

Dabar pereiname prie išlaidų ir produktų savikainos galutinėje 
fazėje nagrinėjimo. Galutinėje (antroje) gamybos fazėje laikotarpio pra
džioje buvo 200 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių C, kurių užbaigtumas 
pagal pirmos fazės išlaidas – 100 proc., pagal tiesiogines žaliavų išlai
das – 50 proc., pagal konversines išlaidas – 75 procentai. Kartu žinoma, 
kad šiam nebaigtos gamybos likučiui tenka 3 200 Eur pirmos fazės išlai
dų, 675 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 4 850 Eur konversinių išlaidų 
(jos visos padarytos praeitą mėnesį).
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Per mėnesį antroje gamybos fazėje, apdorojant sutartinį gaminį C, 
padaryta 15 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 55 000 Eur konversinių 
išlaidų. Per šį mėnesį į pradinę fazę perduota apdoroti 3 000 vnt., o per 
mėnesį visiškai pagaminta 2 500 vnt. gaminių. Mėnesio pabaigoje liko ne
baigta apdoroti 700 vnt. gaminių, kurių užbaigtumas pagal pirmos fazės 
išlaidas yra 100 proc., pagal tiesiogines žaliavas – 50 proc., pagal konversi
nes išlaidas – 50 procentų. Visi galutinėje fazėje padarytų išlaidų paskirs
tymai visiškai apdorotai ir nebaigtai apdoroti produkcijai bei savikainos 
apskaičiavimai yra pateikti 19 (14.3)–22 (14.3) lentelėse.

19 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje esančių nebaigtų apdoroti gaminių 

perskaičiavimas į santykinius produkcijos vienetus

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Laikotarpio 
pradžioje buvę 
nebaigti apdo-
roti gaminiai, 
perskaičiuoti
į santykinius
produkcijos 

vienetus (vnt.)

Per laiko-
tarpį

apdorotų
gaminių

kiekis (vnt.)

Laikotarpio pa-
baigoje esantys 
nebaigti apdo-
roti gaminiai,  
perskaičiuoti į 

santykinius pro-
dukcijos vienetus 

(vnt.)

Per laikotarpį pra-
dėtų ir užbaigtų 
bei neužbaigtų 

apdoroti gaminių 
kiekis, perskai-

čiuotas į santyki-
nius produkcijos
 vienetus (vnt.) 

(4 + 5 - 3)
1 2 3 4 5 6

1. 1-osios	fazės
išlaidos

200
(200 x 100 %)

2 500 700
(700 x 100 %)

3 000

2. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

100
(200 x 50 %)

2 500 350
(700 x 50 %)

2 750

3. Konversinės
išlaidos

150
(200 x 75 %)

2 500 350
(700 x 50 %)

2 700

Iš viso x 2 500 x x

19 (14.3) lentelės skiltyse pateikiami duomenys apie laikotarpio 
pradžioje buvusią nebaigtą gamybą, per laikotarpį apdorotą produkci
ją ir laikotarpio pabaigoje likusią nebaigtą gamybą. Lentelės 3 skiltyje 
pateikti laikotarpio pradžioje buvę nebaigti apdoroti gaminiai, perskai
čiuoti į santykinius visiškai apdorotos produkcijos vienetus, pagal pir
mos fazės išlaidas, tiesioginių žaliavų išlaidas ir konversines išlaidas. 
Lentelės 5 skiltyje laikotarpio pabaigoje likę nebaigti apdoroti gaminiai 
pagal kiekvieną išlaidų rūšį taip pat yra perskaičiuojami į santykinius 
visiškai apdorotos produkcijos vienetus. O lentelės 6 skiltyje pateikiamas 
per laikotarpį pradėtų ir baigtų bei nebaigtų apdoroti gaminių kiekio, 
perskaičiuoto į santykinius visiškai apdorotų gaminių vienetus, pagal 
kiekvieną išlaidų rūšį, apskaičiavimas. Apskaičiuojant šį rodiklį, norima 
atskirti gamybos fazėje laikotarpio pradžioje buvusius nebaigtus gami
nius ir jų savikainos apskaičiavimą nuo per laikotarpį pradėtų ir baigtų 
bei nebaigtų apdoroti gaminių ir jų savikainos apskaičiavimo. Šių duo
menų reikės, kai apskaičiuosime antroje fazėje visiškai apdoroto gaminio 
vieneto savikainą (žr. 20 (14.3) lentelę).
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20 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje per laikotarpį apdorotų gaminių 

savikainos apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Per laikotarpį
padarytų išlaidų

suma
(€)

Per laikotarpį pradėtų ir 
užbaigtų bei neužbaigtų 
apdoroti gaminių kiekis, 
perskaičiuotas į santyki-

nius vienetus (vnt.)

Apdoroto 
gaminio
vieneto 

savikaina (€)

1 2 3 4 5

1. 1-osios	fazės
išlaidos

72 207 3 000 24,07*
(72 207 € / 3 000)

2. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos

15 000 2 750 5,45**
(15 000 € / 2 750)

3. Konversinės
išlaidos

55 000 2 700 20,37***
(55 000 € / 2 700)

Iš viso 142 207 x 49,89

* – tiksli šio rodiklio reikšmė yra 24,06
** – tiksli šio rodiklio reikšmė yra 5,454545
*** – tiksli šio rodiklio reikšmė yra 20,370370

Šioje lentelėje apskaičiuojama per laikotarpį pradėtų ir visiškai ap
dorotų gaminių vieneto savikaina. Nustatant per laikotarpį visiškai apdo
rotos produkcijos vieneto savikainą, per laikotarpį gamybos fazėje padary
tos išlaidos – pagal kiekvieną išlaidų rūšį – dalijamos iš 19 (14.3) lentelėje 
apskaičiuotų rodiklių: per laikotarpį apdorotų gaminių kiekio ir laikotar
pio pabaigoje likusio nebaigtų apdoroti gaminių, perskaičiuotų į visiškai 
pabaigtus, kiekio sumos. Plačiau paaiškinsime lentelės 1 eilutėje pateiktus 
apskaičiavimus. Per aptariamą laikotarpį į antrąją (galutinę) fazę galutinai 
apdoroti perduota 3 000 vnt. pirmoje fazėje tuo pačiu laikotarpiu pagamin
tų pusfabrikačių. Šiam kiekiui pagaminti pirmoje fazėje buvo padaryta iš 
viso 72 207 eurai išlaidų. Šį dydį sudaro dviejų rodiklių suma: 

• 17 (14.3) lentelėje apskaičiuota laikotarpio pradžioje pirmoje fazėje 
buvusio nebaigtų apdoroti ir per einamąjį laikotarpį užbaigtų pusfa
brikačių 500 vnt. kiekio savikaina (12 897 €);

• pirmoje fazėje esamuoju laikotarpiu pradėtų ir užbaigtų gaminti pus
fabrikačių 2 500 vnt. kiekio savikaina (59 310 € = 2 500 vnt. × 23,72 €). 

Kadangi visi minėti 3 000 vnt. pusfabrikačių tą patį laikotarpį iš pir
mosios fazės toliau apdoroti perkelti į antrąją fazę, šiuo atveju visos išlai
dos (72 207 Eur) yra traktuojamos kaip bendros visam kiekiui (3 000 vnt.) 
ir lentelės 5 skiltyje išvedama vidutinė vieneto savikaina pagal šias išlai
das – 24,07 Eur (kaip pažymėta lentelėje, šis dydis pateiktas suapvalintas iki 
dviejų skaitmenų po kablelio). Šis savikainos rodiklis skiriasi nuo rodiklio 
(23,72 Eur), kurį apskaičiavome 16 (14.3) lentelėje. Taip yra todėl, kad ap
skaičiuodami 20 (14.3) lentelės 1 eilutės 5 skiltyje esantį rodiklį pritaikėme 
svertinio vidurkio metodo principą (primename, kad gyvenime „grynų“ 
metodų beveik nebūna) ir išvedėme iš pirmosios fazės tuo pačiu laikotarpiu 
gauto pusfabrikačio vidutinę vieneto savikainą. Taip pasielgėme dėl to, kad 
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skirtumas tarp minėtų savikainos rodiklių – 24,07 Eur ir 23,72 Eur – šiuo 
atveju yra nereikšmingas. Be to, už antrosios fazės veiklą ir jos kaštus atsa
kingas vadovas negali padaryti jokios įtakos pirmoje fazėje apdorotų pusfa
brikačių, kurie perduodami toliau apdoroti į antrąją fazę, savikainai. Taigi, 
mūsų atveju atliktas savikainos rodiklių „suvidurkinimas“ yra pateisinamas 
ir kartu racionalus, nes supaprastina išlaidų apskaitą antrojoje gamybos fa
zėje. Tačiau, jeigu būtų reikalinga, į antrąją fazę tuo pačiu laikotarpiu atė
jusių pusfabrikačių savikainos galima ir „nesuvidurkinti“, o apskaičiuojant 
antrosios fazės gaminių savikainą naudoti tuos rodiklius atskirai. Taip būtų 
daugiau skaičiavimo, tačiau rezultatai būtų tikslesni. Tik primename, kad 
visuomet gaunamos informacijos tikslumas turi būti pateisinamas gaunant 
konkrečią naudą, o ne šiaip siekiama tikslumo dėl tikslumo. 

Toliau aptarsime 20 (14.3) lentelės 2 ir 3 eilutėse pateiktus apskaičiavi
mus. Juos atliekant nenaudojama nei laikotarpio pradžioje buvusios nebaigtos 
gamybos išlaidų suma, nei ją sudarantis pagal užbaigtumo laipsnį įvertintas 
santykinių produkcijos vienetų kiekis. Laikotarpio pradžioje buvusių nebaig
tų apdoroti gaminių, kurie užbaigti apdoroti einamąjį laikotarpį, einamuoju 
laikotarpiu užbaigtoji dalis (perskaičiuota į santykinius visiškai apdorotus ga
minius) traktuojama kaip einamuoju laikotarpiu pradėti ir baigti apdoroti vie
netai. Laikotarpio pradžioje buvę 200 vnt. nebaigtų apdoroti gaminių, kuriuos 
19 (14.3) lentelės 3 skiltyje perskaičiavus pagal užbaigtumo laipsnį gauta 200 
vnt. santykinių gaminių pagal pirmosios fazės išlaidas, 100 vnt. pagal tiesiogi
nes žaliavas ir 150 vnt. pagal konversines išlaidas, tuo pačiu traktuojami kaip 
100 (200 – 100) vnt. santykinių gaminių pagal tiesiogines žaliavas ir 75 (200 – 
125) vnt. pagal konversines išlaidas, kurie pradėti ir baigti apdoroti einamuoju 
laikotarpiu. Atlikus apskaičiavimus pagal kiekvieną išlaidų rūšį, gauta vieno 
visiškai per laikotarpį apdoroto gaminio savikaina (49,89 Eur).

21 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje esančių nebaigtų apdoroti gaminių 

perskaičiavimas į santykinius produkcijos vienetus

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Laikotarpio 
pradžioje
buvusios 
nebaigtos
gamybos

išlaidos (€)

Laikotarpio 
pradžioje
buvusių 
nebaigtų
apdoroti 
gaminių

kiekis (vnt.)

Per laikotarpį pa-
darytos išlaidos, 
užbaigiant apdo-
roti laikotarpio 
pradžioje buvu-

sius neužbaigtus  
gaminius (€)

Laikotarpio pra-
džioje buvusių 

nebaigtų apdoroti 
gaminių, kurie 

užbaigti apdoroti 
per laikotarpį, 
savikaina (€)

 (3 + 5) *
1 2 3 4 5 6

1. 1-osios	fazės
išlaidos

3 200 200 – 3 200

2. Tiesioginės	
žaliavų	išlaidos

675 200 545
(200	x	5,45	x	50	%)

1 220

3. Konversinės
išlaidos

4 850 200 1 019
(200	x	20,37	x	25	%)

5 869

Iš viso 8 725 200 1 564 10 289

* Laikotarpio pradžioje buvusių nebaigtų apdoroti gaminių, kurie užbaigti apdoroti 
per laikotarpį, vieneto savikainos apskaičiavimas: 10 289 € / 200 vnt. = 51,44 €.
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21 (14.3) lentelėje apskaičiuojama laikotarpio pradžioje buvusių 200 vnt. 
nebaigtų apdoroti ir per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų gaminių savikai
na. Lentelės 3 skiltyje pateiktos praeitą mėnesį padarytos išlaidos, kurios 
teko šiems gaminiams pradėti apdoroti: 3 200 Eur pirmosios fazės išlaidų, 
675 Eur tiesioginių žaliavų ir 4 850 Eur konversinių išlaidų. Kadangi šie ne
baigti 200 vnt. gaminių pagal tiesiogines žaliavų išlaidas buvo užbaigti tik 50 
proc., pagal konversines išlaidas – 75 proc., tai likusių 50 proc. užbaigtumas 
pagal tiesiogines žaliavas ir 25 proc. – pagal konversines išlaidas buvo pa
siektas per einamąjį laikotarpį. Kokią sumą eurais toks užbaigimas sudarė, 
apskaičiuojama (žr. 5 skiltį) apdorotų vienetų skaičių (200 vnt.) padauginus 
iš 20 (14.3) lentelėje apskaičiuotos visiškai apdoroto vieneto savikainos pa
gal tiesiogines žaliavų išlaidas (5,45 Eur) bei konversines išlaidas (20,37 Eur) 
ir iš atitinkamai 50 ir 25 proc. (priklausomai nuo to, koks apdorojimo laips
nis pasiektas einamuoju laikotarpiu). Atlikus šiuos apskaičiavimus gauta 
(žr. 6 skiltį) 10 289 eurų suma išreiškia visą laikotarpio pradžioje buvusių 
nebaigtų ir per laikotarpį užbaigtų gaminių kiekio savikainą. Norint apskai
čiuoti vieno vieneto savikainą, ši suma dalijama iš viso tokių gaminių kie
kio – 200 vnt. ir gaunama 51,44 Eur.

22 (14.3) lentelė
2-ojoje fazėje laikotarpio pabaigoje esantiems nebaigtiems 

apdoroti gaminiams tenkančių išlaidų apskaičiavimas

Nr.
Išlaidos 
gaminių

savikainoje

Laikotarpio pabaigoje 
esantys nebaigti apdoroti 

gaminiai, perskaičiuoti 
į santykinius 

produkcijos vienetus (vnt.)

Laikotarpio pabaigoje 
esančių nebaigtų

 apdoroti gaminių gamybos  
išlaidos (€)

1 2 3 4

1. 1-osios	fazės
išlaidos

700 16 848
(700	vnt.	x	24,07	€)

2. Tiesioginės	žaliavų	
išlaidos

350 1 909
(350	vnt.	x	5,45	€)

3. Konversinės
išlaidos

350 7 130
(350vnt.	x	20,37	€)

Iš viso x 25 887

Toliau 22 (14.3) lentelėje apskaičiuojama, kiek einamojo laikotar
pio pabaigoje likusiems nebaigtiems apdoroti gaminiams tenka įvairių 
išlaidų. Šiam tikslui nebaigti apdoroti vienetai – atskirai pagal kiekvieną 
išlaidų rūšį perskaičiuoti į santykinius gaminius – dauginami iš anksčiau 
(20 (14.3) lentelėje) apskaičiuotos vieneto savikainos pagal tas išlaidas 
(žr. 4 skiltį). Atlikus šiuos apskaičiavimus nustatyta, kad laikotarpio pa
baigoje likusiai nebaigtai gamybai tenka iš viso 25 887 Eur per laikotarpį 
padarytų išlaidų.  
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Kaip matome, pusfabrikačių bei gaminių savikainos apskaičiavimas FIFO atsar
gų įvertinimo metodu kiek sudėtingesnis nei taikant svertinio vidurkio metodą. Įmonės 
pačios pasirenka, kokį atsargų apskaitos metodą joms taikyti, kad gautų kuo teisingesnį 
rezultatą. Jeigu įmonė atsargų apskaitai taiko kokį nors kitą atsargų apskaitos metodą, 
pvz., LIFO, NIFO ar dar kitokį, atitinkamai keisis ir gamybos fazėse padarytų išlaidų bei 
apdorotų gaminių savikainos apskaičiavimai.

Taikant pusfabrikatinį metodą, savikainos kalkuliavimo procedūras ir kaštų 
registravimą sąskaitose reikia numatyti ir taikyti taip, kad vienose fazėse padaryti 
kaštai nebūtų pakartotinai įskaičiuojami į kitų fazių kaštus, taip klaidingai padidi-
nant sumas. Dėl gamybos išlaidų apskaitai taikytos sąskaitų sistemos netobulumo su 
tokia problema gali susidurti neįgudę specialistai. Toliau naudodami sutartinį pavyz
dį išnagrinėsime, kaip daromi įrašai menedžmento apskaitos sąskaitose taikant fazi
nį pusfabrikatinį metodą. Aptarsime pačią esmę, nes įvairiose šį metodą taikančiose 
įmonėse šie klausimai gali būti sprendžiami labai įvairiai, atsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes.

Dėmesio!

Siekdami geriau perteikti procesinių metodų esmę, nagrinėdami šį išlaidų aps-
kaitos bei priskyrimo savikainai pavyzdį, sąmoningai neaptarėme išlaidų nor-
mavimo bei biudžetavimo, taip pat nerodėme šių dalykų sąskaitose. Priešingu 
atveju nagrinėjama medžiaga būtų perkrauta pateikiant papildomas išlaidų nor-
mų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų sąskaitas ir jų naudojimo aprašymus. Tai 
trukdytų suvokti pačią procesinių metodų taikymo esmę. 
Išlaidų normų (biudžetų) bei nukrypimų nuo jų apskaitos ir registravimo me-
nedžmento apskaitos sąskaitose klausimai išsamiai aptarti aštuntojo skyriaus 
trečiajame bei devintojo skyriaus antrajame ir trečiajame poskyriuose. Jeigu 
primiršote, rekomenduojame grįžti ir juos pasikartoti. Įgyvendinant įmonėje 
pasirinktą savikainos kalkuliavimo metodą ir realizuojant jį sąskaitų sistemoje, 
paprasčiausiai reikia įtraukti papildomas reikalingas normų (biudžetų) bei nu-
krypimų nuo jų sąskaitas. 

Pateiktoje 11 (14.3) schemoje daroma prielaida, kad sutartinėje įmonėje produktai 
gaminami pereinant tris gamybos fazes. Pirmoje fazėje pagaminami įvairūs pusfabrika
čiai, kurių dalis parduodama iš karto, kita dalis perduodama toliau apdoroti į antrąją 
gamybos fazę. Šioje (tarpinėje) gamybos fazėje taip pat pagaminami įvairūs pusfabrika
čiai, kurių dalis iš karto parduodama, kita dalis perduodama galutinai apdoroti į trečią
ją (galutinę) gamybos fazę. Perėję šią fazę įvairūs gaminiai jau yra visiškai pagaminti ir 
skirti parduoti. Minėtoje schemoje parodyti įrašai, daromi autonominėse menedžmento 
apskaitos sąskaitose, registruojant pusfabrikačių bei galutinių gaminių gamybos išlai
das minėtose trijose gamybos fazėse.

Toliau pateikti 11(14.3) schemos operacijų paaiškinimai:

1a)1b) Pirmoje gamybos fazėje per mėnesį apdorojant tam tikrą kiekį sutartinio pusfa
brikačio (jo kodas – 05) padaryta 1 500 Eur (1a įrašas) tiesioginių žaliavų išlaidų ir 
1 100 Eur (1b įrašas) konversinių išlaidų. Šios išlaidos pirmiausiai registruojamos 
sąskaitoje Nr. B1(xx)05 1-osios gamybos fazės išlaidos – pusfabrikačiui, kurio kodas 05, 
gaminti. Ženklas (xx) sąskaitos kode panaudotas todėl, kad yra praleisti skaitmenys, 
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11 (14.3) schema.  Gamybos išlaidų apskaita autonominėje menedžmento apskaitos 
 sąskaitų sistemoje – fazinio pusfabrikatinio metodo pavyzdys

D K

B2(xx)13 2-osios	
gamybos	fazės	išlaidos	–	
pusfabrikačiui,	kurio
kodas	13,	gamintiD K

B1(xx)05 1-osios	
gamybos	fazės	išlaidos	–	
pusfabrikačiui,	kurio	
kodas	05,	gaminti

2a) 1 000

2b)    300

2c) 1 400

D K

A505(xx) – 1-ojoje	fazėje	
apdoroto	pusfabrikačio,	

kurio	kodas	05,	
savikaina D K

A613(xx) – 2-ojoje	fazėje	
apdoroto	pusfabrikačio,	

kurio	kodas	13,	
savikainaD K

D13 Produktų	
išlaidų	perkėlimų	
sąskaitos

4) 2 600 5) 1 000

6) 1 700

4) 2 600

6) 1 700

8) 2 500

1a) 1b)       2 600

2a) 2b) 2c) 2 700

3a) 3b) 3c) 3 700

D K

B3(xx)24	3-iosios	gamybos	
fazės	išlaidos	–	

gaminiui,	kurio	kodas	24,	
gamintiD K

D14 Gamybos	fazių	
	išlaidų	perkėlimų	

sąskaitos

3a) 1 200

3b)    500

3c) 2 000

1a) 1 500

1b) 1 100

D K

A724(xx) –	3-iojoje	fazėje	
pagaminto	gaminio,	kurio	
kodas	24,	savikaina

5) 1 000

7) 1 200

7) 1 200

8) 2 500

kurie parodo padarytų išlaidų rūšį. Taigi, šioje sąskaitoje su ženklu (xx) parodytos 
šioje fazėje visų rūšių daromos išlaidos, skirtos minėtam pusfabrikačiui (tam ti
kram jų kiekiui) gaminti. Korespondavimui naudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 
Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios išlaidos paskui dar registruojamos ir šio pusfa
brikačio išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 4 operaciją).
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2a)2b)2c) Po pirmosios gamybos fazės dalis pagamintų pusfabrikačių, kurių kodas 05, 
iš karto parduodama, kita dalis perduodama į antrąją fazę toliau apdoroti, kad iš 
jų būtų pagamintas tam tikras kiekis naujų pusfabrikačių, kurių kodas 13. Apdo
rojant iš pirmos fazės gautą pusfabrikačių kiekį antroje gamybos fazėje, per mė
nesį padaryta 300 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų (2b įrašas) ir 1 400 Eur (2c įrašas) 
konversinių išlaidų. Dar prie šių išlaidų reikia pridėti 1 000 Eur (2a įrašas). Tai yra 
pirmoje fazėje suformuota pusfabrikačio kiekio, kuris perduotas į antrąją fazę to
liau apdoroti, savikaina. Visos šios išlaidos pirmiausiai registruojamos sąskaitoje 
Nr. B2(xx)13 2-osios gamybos fazės išlaidos – pusfabrikačiui, kurio kodas 13, gaminti. 
Ženklas (xx) sąskaitos kode, kaip ir prieš tai aptartu atveju, panaudotas todėl, 
kad yra praleisti skaitmenys, kurie parodo padarytų išlaidų rūšį. Todėl šioje sąs
kaitoje su ženklu (xx) parodytos šioje fazėje daromos visų rūšių išlaidos, skirtos 
tam tikram minėtų pusfabrikačių kiekiui gaminti. Korespondavimui naudojama 
pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fazių išlaidų perkėlimai. Šios išlaidos paskui 
registruojamos ir šio pusfabrikačio išlaidų apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 5 ir 6 
operacijas).

3a)3b)3c) Po antrosios gamybos fazės dalis pagamintų pusfabrikačių, kurių kodas 
13, kiekio iš karto parduodama, kita dalis perduodama į trečiąją (galutinę) fazę 
galutinai apdoroti, kad būtų pagamintas atitinkamas kiekis galutinio produkto, 
kurio kodas 24. Apdorojant iš antrosios fazės gautą pusfabrikačių kiekį trečio
joje gamybos fazėje, per mėnesį padaryta 500 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų 
(3b įrašas) ir 2 000 Eur (3c įrašas) konversinių išlaidų. Prie šių išlaidų dar reikia 
pridėti 1 200 Eur (3a įrašas) – antroje fazėje suformuotą pusfabrikačių kiekio, 
kuris perduotas į trečiąją fazę galutinai apdoroti, savikainą. Visos šios išlaidos 
pirmiausiai registruojamos sąskaitoje Nr. B3(xx)24 3-iosios gamybos fazės išlai-
dos – gaminiui, kurio kodas 24, gaminti. Ženklas (xx) sąskaitos kode, kaip ir anks
tesniais atvejais, panaudotas todėl, kad yra praleisti skaitmenys, kurie parodo 
padarytų išlaidų rūšį. Todėl šioje sąskaitoje su ženklu (xx) parodytos šioje fazėje 
daromos visų rūšių išlaidos, skirtos tam tikram minėtų pusfabrikačių kiekiui 
gaminti. Korespondavimui naudojama pagalbinė sąskaita Nr. D14 Gamybos fa-
zių išlaidų perkėlimai. Šios išlaidos paskui registruojamos ir šio gaminio išlaidų 
apskaitai skirtoje sąskaitoje (žr. 7 ir 8 operacijas).

4)  Gaminant pusfabrikačius bei galutinius gaminius atitinkamose gamybos fazėse 
padarytos išlaidos registruojamos ir kaupiamos taip pat ir A klasės produktų sa-
vikainai skirtose sąskaitose. To reikia norint kontroliuoti išlaidas, kurios daromas 
gaminant atskirus produktus, kitaip tariant, gaminamų produktų (pusfabrikačių 
bei galutinių gaminių) savikainas. Šiuo atveju pirmoje fazėje apdoroto pusfabrika
čio, kurio kodas 05, gamybos metu padarytos išlaidos (iš viso – 2 600 Eur) registruo
jamos sąskaitoje Nr. A505(xx) – 1-ojoje fazėje apdoroto pusfabrikačio, kurio kodas 05, sa-
vikaina. Ženklas (xx) sąskaitos kode panaudotas todėl, kad yra praleisti skaitmenys, 
kurie parodo gaminant šį pusfabrikatį padarytų išlaidų rūšį. Todėl šioje sąskaitoje 
su ženklu (xx) parodytos visos pirmoje fazėje padarytos išlaidos, skirtos minėtam 
pusfabrikačiui (tam tikram jo kiekiui) gaminti. Korespondavimui naudojama pa
galbinė sąskaita Nr. D13 Produktų išlaidų perkėlimai. Ši perkėlimų sąskaita naudoja-
ma tada, kai produktų išlaidos jau yra užregistruotos atitinkamų gamybos fazių 
išlaidų sąskaitose ir paskui jas reikia atskirai užregistruoti ir pačių produktų sa-
vikainų sąskaitose.
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5)6)  Pirmoje fazėje pagaminto pusfabrikačio, kurio kodas 05, tam tikra dalis yra par
duodama, kita dalis perduodama į antrąją fazę, kad iš jo būtų pagamintas reikia
mas pusfabrikačių, kurių kodas 13, kiekis. Iš pirmosios fazės gautų šių pusfabri
kačių kiekio bendra savikaina sudaro 1 000 Eur, ji nurašoma (žr. 5 operaciją) iš 
sąskaitos Nr. A505(xx) – 1-ojoje fazėje apdoroto pusfabrikačio, kurio kodas 05, savikaina 
į sąskaitą Nr. A613(xx) – 2-ojoje fazėje apdoroto pusfabrikačio, kurio kodas 13, savikai-
na. Šiam kiekiui perdirbti į pusfabrikatį, kurio kodas 13, antroje fazėje padarytos 
papildomos gamybos išlaidos (1700 Eur) taip pat registruojamos minėtoje sąs
kaitoje (žr. 6 operaciją). Ženklas (xx) sąskaitos kode panaudotas todėl, kad yra 
praleisti skaitmenys, kurie parodo gaminant šį pusfabrikatį (atitinkamą jo kiekį) 
padarytų išlaidų rūšį. Todėl šioje sąskaitoje su ženklu (xx) parodytos visos pir
moje fazėje padarytos išlaidos, skirtos minėtam pusfabrikačiui (tam tikram jo kie
kiui) gaminti. Korespondavimui naudojama pagalbinė sąskaita Nr. D13 Produktų 
išlaidų perkėlimai.

7)8)  Antroje fazėje pagaminto pusfabrikačio, kurio kodas 13, tam tikras kiekis yra 
parduodamas, kita dalis perduoda į trečiąją (galutinę) fazę, kad iš jo būtų pa
gamintas reikiamas galutinio gaminio, kurio kodas 24, kiekis. Iš antrosios fazės 
gautų šių pusfabrikačių kiekio bendra savikaina sudaro 1200 Eur, ji nurašoma 
(žr. 7 operaciją) iš sąskaitos Nr. A613(xx) – 2-ojoje fazėje apdoroto pusfabrikačio, 
kurio kodas 13, savikaina į sąskaitą Nr. A724(xx) – 3-iojoje fazėje pagaminto gaminio, 
kurio kodas 24, savikaina. Šiam kiekiui perdirbti į galutinį gaminį trečioje fazė
je padarytos papildomos gamybos išlaidos (2500 Eur) taip pat registruojamos 
minėtoje sąskaitoe (žr. 8 operaciją). Ženklas (xx) sąskaitos kode, kaip jau apta
rėme, panaudotas todėl, kad yra praleisti skaitmenys, kurie parodo gaminant 
šį gaminį padarytų išlaidų rūšį. Todėl šioje sąskaitoje su ženklu (xx) parodytos 
visos pirmoje fazėje padarytos išlaidos, skirtos minėtam gaminiui gaminti. Ko
respondavimui, kaip ir prieš tai, naudojama pagalbinė sąskaita Nr. D13 Produk-
tų išlaidų perkėlimai.

Aptarėme produktų gamybinės savikainos kalkuliavimą, įskaičiuojant į ją tiesiogi
nes bei netiesiogines gamybines išlaidas. Priklausomai nuo vadybos aparato informacinių 
poreikių, gali būti apskaičiuojami ir kitokie savikainos rodikliai, taip pat ir produktų pil-
noji savikaina. Toliau šį klausimą ir nagrinėsime. 

Pilnosios produktų savikainos kalkuliavimas

Fazinio savikainos kalkuliavimo metodo taikymas leidžia, esant poreikiui, apskai
čiuoti ir pilnąją produktų savikainą. Kainodaros tikslais, norint įvertinti produkto galutinį 
pelningumą, reikia palyginti iš jo uždirbtas pajamas su tokio produkto pilnąja savikaina, 
kurią dėl šios priežasties ir reikia apskaičiuoti. Norint apskaičiuoti šį savikainos rodiklį, 
į produktų savikainą įskaičiuojami ne tik gamybiniai kaštai, bet ir įmonės administravi
mo, bendrųjų bei aptarnaujančių, taip pat pardavimų veiklą vykdančių padalinių išlai
dos. Norint apskaičiuoti pilnąją produktų savikainą, įmonėje turi būti įdiegta ir taikoma 
visų padalinių kaštų paskirstymo sistema, kuri apimtų visus tokių kaštų paskirstymo 
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Intarpas

etapus – pradedant nuo vienų padalinių kaštų paskirstymo kitiems padaliniams ir bai
giant tų kaštų įskaičiavimu į pilnąją produktų savikainą. Šis klausimas išsamiai išna
grinėtas trečiojo skyriaus trečiojo poskyrio antrajame klausime. Jeigu primiršote, reko
menduojame jį pasikartoti. Produktų pilnosios savikainos kalkuliavimui, taikant fazinį metodą, 
iliustruoti panaudosime sutartinį pavyzdį, pateiktą toliau esančiame intarpe.

GAMyBOS FAZĖSE PAGAMINTŲ PRODUKTŲ PILNOSIOS 
SAVIKAINOS KALKULIAVIMO PAVyZDyS

Sutartiniai ženklai:

–  į pusfabrikačio A ir gaminio B savikainas įskaičiuojamos tiesioginės žaliavų bei konver
sinės išlaidos;

–  administracijos išlaidos paskirstomos bendrajam skyriui, transporto skyriui ir gamybos 
fazėms;

–  bendrojo skyriaus išlaidos paskirstomos transporto skyriui ir gamybos fazėms;

–  transporto skyriaus išlaidos paskirstomos gamybos fazėms;

–  į pusfabrikačio A ir gaminio B pilnąją savikainą įskaičiuojamos kitų padalinių išlaidos, 
tekusios gamybos fazėms. 

1

2

3

4

5

12 (14.3) schema. Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo pavyzdys

12(14.3) schema. Produktų pilnosios savikainos apskaičiavimo pavyzdys

ADMINISTRACIJA  (A)
11 000 €

BENDRASIS SKYRIUS (BS)
18 000 € + 2750 € (A)

Pusfabrikatis A (1 000 vnt.)
    Tiesioginės žaliavų išlaidos –

6000 €
   Konversinės išlaidos  – 4 000 €
Kitų padalinių išlaidos  – 8 059  €

Pilnoji savikaina – 18 059 €

Gaminys B (600 vnt.)
1-osios fazės pilnoji savikaina  –

 10 835 €
Tiesioginės žaliavų išlaidos – 3000 €

Konversinės  išlaidos –  6 000 €
Kitų padalinių išlaidos  – 4 931  €

Pilnoji savikaina – 24 766 €

1-OJI GAMYBOS FAZĖ
Pagrindinių žaliavų 
išlaidos – 17 000 €

Konversinės išlaidos –
10 000 €

Kitų padalinių išlaidos – 
28 208 €

TRANSPORTO
SKYRIUS (TS)

14 000 € + 
 3300 € (A) +
 8300 € (BS)

Sutartiniai ženklai:
– į pusfabrikačio A ir gaminio B savikainas įskaičiuojamos tiesioginės žaliavų bei konversinės išlaidos;

– administracijos išlaidos paskirstomos bendrajam skyriui, transporto skyriui ir gamybos fazėms;

– bendrojo skyriaus išlaidos paskirstomos transporto skyriui ir gamybos fazėms;

– transporto skyriaus išlaidos paskirstomos gamybos fazėms;

– į pusfabrikačio A ir gaminio B pilnąją savikainą įskaičiuojamos kitų padalinių išlaidos, tekusios 
gamybos fazėms. 

1

2

3

4

5

2-OJI GAMYBOS FAZĖ
Pagrindinių žaliavų 
išlaidos – 10 000 €

Konversinės išlaidos –
18 000 €

Kitų padalinių išlaidos – 
14 792 €

600 vnt. 
pusfabrikačio A 
perduodama iš 
1-osios fazės 
į 2-ąją fazę 
galutinai 
apdoroti. 

2

3

1

4

5

1

5
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Sutartinėje įmonėje (žr. 12 (14.3) schemą) gaminami įvairūs pusfabri
kačiai bei gatavi produktai, taikant dvi gamybos fazes: pirmąją (pradinę) ir 
antrąją (galutinę). Pirmoje fazėje per mėnesį, be kitų pusfabrikačių, paga
minta ir 1 000 vnt. pusfabrikačio A. Šiam kiekiui (iš viso 1 000 vnt.) paga
minti padaryta 6 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 4 000 Eur konversinių 
išlaidų. Dalis pagamintų pusfabrikačių iš karto parduodama, kita dalis (600 
vnt.) tą patį mėnesį perduota galutinai apdoroti į antrąją fazę, kad iš jo būtų 
pagamintas galutinis gaminys B. Antroje fazėje perdirbant 600 vnt. pusfabri
kačio A į tą patį kiekį galutinio gaminio B, padaryta dar 3 000 Eur tiesioginių 
žaliavų išlaidų ir 6 000 Eur konversinių išlaidų. 

Šioje įmonėje yra ir trys negamybiniai funkciniai padaliniai: įmonės 
administracija, bendrasis skyrius ir transporto skyrius. Įmonės administracija 
vykdo bendrąją vadybą: formuluoja užduotis visiems įmonės padaliniams, 
sudaro sąlygas jas atlikti ir kontroliuoja bei vertina jų vykdymą. Bendrojo sky
riaus funkcijos – teikti įvairaus pobūdžio paslaugas (valymo, ūkio, gamybos 
įrenginių priežiūros bei remonto ir kt.) visiems įmonės padaliniams. Trans
porto skyrius atveža gamybos procesui – abiem gamybos fazėms – reikalingas 
apdoroti žaliavas bei medžiagas. Šių trijų padalinių kaštai turi būti tam tikru 
būdu paskirstyti ir įskaičiuoti į abiejose gamybos fazėse gaminamų produk
tų (pusfabrikačių bei galutinių gaminių) pilnąją savikainą. Tai daroma pir
miausiai minėtų padalinių kaštus paskirstant tarpusavyje ir abiem gamybos 
fazėms, nes šie negamybiniai padaliniai produktų gamyboje nedalyvauja, jų 
išlaidų paskirstyti iš karto produktams neįmanoma. 

23 (14.3) lentelė
Duomenys, pagal kuriuos paskirstomos 

funkcinių padalinių išlaidos

Nr.
Funkcinis 
padalinys

Funkci-
nio pa-
dalinio 
išlaidos 

(€)

Padalinio 
išlaidų pa-
skirstymo 
kriterijus

Padalinio 
veiklos apim-
tis, išreikšta 
paskirstymo 

kriterijais

Paslaugų padaliniams 
suteikimas, išreikštas 
paskirstymo kriterijais

BS TS GF1 GF2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Adminis-
tracija

11 000
Dirbta
sutartinė
valanda

400 100 120 110 70

2. Bendrasis
skyrius

18 000
Dirbta
sutartinė
valanda

1 000 – 400 350 250

3. Transporto
skyrius

14 000
Atvežtų
žaliavų

	kiekis	(kg)
10 000 – – 7 000 3 000

Sutartiniai ženklai:
BS – bendrasis skyrius, TS – transporto skyrius, 
GF1 – 1oji gamybos fazė; GF2 – 2oji gamybos fazė.

Šiame pavyzdyje negamybinių funkcinių padalinių išlaidos paskirs-
tomos tarpusavyje ir gamybos fazėms taikant bene labiausiai paplitusį 
laipsnišką paskirstymo metodą (jis išnagrinėtas trečiojo skyriaus trečiojo 
poskyrio antrajame klausime). Jo esmė ta, kad kiekvieno padalinio kaštai 
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paskirstomi kitiems padaliniams (kam šis padalinys teikė kokias nors pas
laugas) ir tai atliekama laipsniškai tam tikra seka: pirmiausiai paskirstomi 
vieno padalinio kaštai, paskui – antro, tada – trečio ir t. t. Pagal šį metodą 
padaliniams, kurių kaštai paskirstyti pirmiau, vėliau skirstantys kaštus pa
daliniai nebegali priskirti savo kaštų, t. y. visas paskirstymas vyksta „viena 
kryptimi“. Tokiam tikslui turi būti pasirenkami tinkami paskirstymo krite
rijai, pagal kuriuos galima kuo tiksliau ir teisingiau nustatyti, kokia vieno 
padalinio išlaidų dalis turėtų tekti kitiems padaliniams. Visuomet renkantis 
paskirstymo kriterijus būtina įvertinti šį reikšmingą principą: išlaidų pa-
skirstymo kriterijus turi kiek galima geriau išreikšti ryšį tarp skirstomų 
išlaidų ir objekto, kuriam tos išlaidos skirstomos. Negamybinių funkcinių 
padalinių kaštų paskirstymo duomenys yra pateikti 23 (14.3) lentelėje.

Mūsų pavyzdyje administracijos kaštai turi būti paskirstomi kitiems 
dviem negamybiniams padaliniams bei abiem gamybos fazėms, nes jiems 
visiems buvo teiktos tam tikros vadybos paslaugos, tik jos buvo skirtingų ap
imčių. Administraciniams kaštams paskirstyti pasirinktas paskirstymo krite
rijus yra administracijos darbuotojų dirbtas laikas sutartinėmis valandomis. 
Iš 23 (14.3) lentelės 6–9 skilčių matyti, kiek sutartinių valandų administracijos 
darbuotojai skyrė įvairių padalinių vadybai. Bendrojo skyriaus kaštai paskirs
tomi likusiems padaliniams, išskyrus administraciją – toks yra laipsniško pa
skirstymo metodo ypatumas. Šiuo atveju paskirstymui taikomas tas pats kri
terijus – dirbtos bendrojo skyriaus darbuotojų sutartinės valandos, atliekant 
įvairius darbus kitiems padaliniams, taip pat ir gamybos fazėms. Transporto 
skyriaus kaštai paskirstomi paskiausiai ir jie visi tenka abiem gamybos fazėms 
pagal tai, kiek kurioje iš jų naudojama per aptariamą mėnesį atvežtų žaliavų.

24 (14.3) lentelė
Funkcinių padalinių išlaidų paskirstymas

Nr.

Padalinys, 
kurio išlai-
dos skirs-

tomos

Skirstoma 
padalinio 

išlaidų 
suma (€)

Padalinio 
veiklos 

apimtis, iš-
reikšta pa-
skirstymo 
kriterijais

Išlaidų paskirstymas kitiems 
padaliniams (€)

BS TS GF1 GF2

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Adminis-
tracija

11 000 400
2 750

(11 000 € / 
400	×	100)

3 300
(11 000 € / 
400	×	120)

3 025
(11 000 € /
	400	×	110)

1 925
(11 000 € /
	400	×	70)

2. Bendrasis
skyrius

20 750
(18 000 +

 2750)
1 000 –

8 300
(20 750 € / 
1000	×	400)

7 263
(20 750 € / 
1000	×	350)

5 187
(20 750 € /
1	000	×	250)

3. Transporto
skyrius

25 600
(14 000 +
 3300 + 
8300)

10 000 – –

17 920
(25 600 € / 
10	000	×	
 7 000)

7 680
(25 600 € / 
10	000	×	

3 000)

Iš viso x x x x 28 208 14 792

Sutartiniai ženklai:
BS – bendrasis skyrius, TS – transporto skyrius, 
GF1 – 1oji gamybos fazė; GF2 – 2oji gamybos fazė.
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Kokiu lygiu visi trys negamybiniai padaliniai teikė paslaugas tarpusa
vyje ir gamybos fazėms, matyti iš 23 (14.3) lentelės 6–9 skilčių. Administra
cijos darbuotojai iš viso dirbo 400 sutartinių valandų. Šis laikas padalijamas 
kitiems padaliniams (kuriems administracija teikė vadovavimo funkcijas) 
taip: 100 valandų – bendrajam skyriui, 120 valandų – transporto skyriui, 
110 valandų – pirmajai gamybos fazei, 70 valandų – antrajai fazei. Analo
giškai padalytas ir bendrojo skyriaus darbuotojų dirbtas laikas – kiek laiko 
jie skyrė darbui su kitais padaliniais, teikdami jiems tam tikras paslaugas. 
Transporto skyriaus atvežtas žaliavų kiekis padalytas abiem fazėms pagal 
tai, kiek jose buvo naudojamos atvežtos žaliavos.

Pats negamybinių padalinių kaštų paskirstymas pagal 23 (14.3) len
telėje pateiktus duomenis parodytas 24 (14.3) lentelėje. Kiekvieno padalinio 
kaštų paskirstymas kitiems padaliniams matyti iš šios lentelės 5–8 skilčių. 
Administracijos kaštai (11 000 Eur) yra paskirstomi kitiems padaliniams 
taip: bendrajam skyriui – 2 750 Eur, transporto skyriui – 3 300 Eur, 1ajai 
gamybos fazei – 3 025 Eur ir 2ajai fazei – 1 925 Eur. Atkreipkite dėmesį į 
tai, kad administracijos kaštai, kurie tenka bendrajam skyriui bei transporto 
skyriui, pridedami prie lentelės 2 ir 3 eilutėse pateiktų šių padalinių skirs
tomų kaštų sumų (3 skiltyje). Todėl paskirstant bendrojo skyriaus kaštus, 
skirstoma šio padalinio padarytų išlaidų (18 000 Eur) bei jam administra
cijos priskirtų išlaidų (2 750 Eur) bendra suma – 20 750 Eur. Lygiai taip pat 
transporto skyriaus išlaidos (14 000 Eur) sudedamos su jam priskirtomis 
administracijos (3 300 Eur) ir dar bendrojo skyriaus (8 300 Eur) išlaidomis 
ir gaunama 25 600 Eur suma. Galiausiai visi negamybinių padalinių kaštai 
turi tekti abiem gamybos fazėms, kuriose gaminami produktai, todėl jos turi 
didžiausią tiesioginį ryšį su kiekvienu produktu, o negamybiniai padaliniai 
neturi jokio bent kiek aiškiau išreikšto ryšio su kuriuo nors produktu. Todėl 
norint bent kiek pagrįsčiau negamybinių padalinių išlaidas paskirstyti pro
duktams (įskaičiuojant į jų pilnąją savikainą), pirmiausiai reikia tų padalinių 
išlaidas paskirstyti gamybos fazėms – tai ir padaryta 24 (14.3) lentelėje. 

25 (14.3) lentelė
Duomenys, reikalingi funkcinių padalinių išlaidoms 

paskirstyti produktams (jų pilnajai savikainai)

Nr.
Gamybos

 fazė

Funkcinių 
padalinių
išlaidos, 
tekusios
fazei (€)

Fazėje 
taikomi 

išlaidų pa-
skirstymo 
kriterijai

Fazės 
gamybos 

apimtis, iš-
reikšta pa-
skirstymo 
kriterijais

Paskirstymo kriterijaus 
kiekis, tenkantis produktams
pusfabri-
katis A
(1 000 
vnt.)

gaminys 
B 

(600 vnt.)

kiti pus-
fabrika-

čiai/gami-
niai

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1-oji	gamy-
bos	fazė

28 208

Darbininkų	
dirbta
sutartinė
valanda

3 500 1 000 – 2 500

2. 2-oji	gamy-
bos	fazė

14 792

Įrenginių	
dirbta
sutartinė
valanda

1 500 – 500 1 000
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Toliau belieka negamybinių padalinių išlaidas, kurios jau paskirs
tytos abiem gamybos fazėms, toliau paskirstyti patiems produktams – tai 
daroma 25 (14.3) ir 26 (14.3) lentelėse. Pirmojoje gamybos fazėje, be pusfa
brikačio A (1 000 vnt.), per nagrinėjamą laikotarpį yra pagaminti ir įvairūs 
kitų pusfabrikačių kiekiai. Negamybinių padalinių kaštai, tekę 1ajai fazei, 
paskirstomi pusfabrikačiams pagal šioje fazėje darbininkų dirbtą laiką su
tartinėmis valandomis. Kaip matyti iš 25 (14.3) lentelės 6–8 skilčių, viso 
pusfabrikačio A kiekio gamybai skirta 1 000 darbininkų valandų, likusių 
pusfabrikačių gamybai – 2 500 valandų. Antrojoje gamybos fazėje, be galu
tinio gaminio B (600 vnt.), per nagrinėjamą laikotarpį yra pagaminti ir įvai
rūs kitų gaminių kiekiai. Negamybinių padalinių kaštai, tekę 2ajai fazei, 
paskirstomi gaminiams pagal šioje fazėje įranginių dirbtą laiką sutartinė
mis valandomis. Kaip matyti iš 25 (14.3) lentelės 7–8 skilčių, 500 įrenginių 
darbo valandų skirta gamino B visam kiekiui pagaminti, o 1 000 valandų – 
likusiems gaminiams pagaminti. 

26 (14.3) lentelė
Funkcinių padalinių išlaidų paskirstymas produktams 

(jų pilnajai savikainai)

Nr.

Fazė, kuriai 
priskirtos

kitų padali-
nių išlaidos

Kitų pada-
linių gamy-
bos fazei 
priskirta 
išlaidų 

suma (€)

Fazės 
gamybos 

apimtis, iš-
reikšta pa-
skirstymo 
kriterijais

Išlaidų paskirstymas produktams (€)

pusfabrika-
tis A 

(1 000 vnt.)

gaminys B
 (600 vnt.)

kiti pus-
fabrikačiai/

gaminiai

1 2 3 4 5 6 7

1. 1-oji	gamy-
bos	fazė

28 208 3 500
8 059

(28 208 € / 
3	500	×	1	000)

–
20 149

(28 208 € / 
3	500	×	2	500)

2. 2-oji	gamy-
bos	fazė

14 792 1 500 –
4 931

(14 792 € / 
1	500	×	500)

9 861
(14 792 € / 

1	500	×	1	000)

Iš viso x x 8 059 4 931 30 010

Pagal 25 (14.3) lentelėje pateiktus duomenis, kurie reikalingi nega
mybinių padalinių kaštams toliau paskirstyti iki produktų, 26 (14.3) len
telės 5–7 skiltyse negamybinės išlaidos paskirstomos produktams: 
pusfabrikačiams ir galutiniams gaminiams. Kaip matyti, negamybinių 
padalinių kaštai, tekę pirmajai fazei, paskirstomi visam pagamintam 
pusfabrikačio A kiekiui (jam tenka 8 059 Eur) ir kitiems tą patį mėnesį 
pagamintiems pusfabrikačiams. Ir atitinkamai negamybinių padalinių 
kaštai, tekę antrajai fazei, paskirstomi visam pagamintam gaminio B 
kiekiui (jam tenka 4 931 Eur) ir kitiems tą patį mėnesį pagamintiems 
galutiniams gaminiams.

Dabar galima apskaičiuoti pilnąją pagaminto pusfabrikačio A ir ga
minio B savikainą. Pirmoje fazėje pagaminto pusfabrikačio A 1 000 vnt. 
kiekio pilnajai savikainai tenka: 6 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 
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4 000 Eur konversinių išlaidų (tai žinome iš šio intarpo pradžioje pateiktų 
duomenų), taip pat 8 059 Eur negamybinių padalinių kaštų (tai apskaičia
vome 26 (14.3) lentelėje). Taigi, gauname, kad pusfabrikačio A 1 000 vnt. 
kiekio pilnoji savikaina yra 18 059 Eur. Dalis šio pusfabrikačio A kiekio 
(600 vnt.) perduota galutinai apdoroti į antrąją fazę. Šiam kiekiui tenkanti 
pilnosios savikainos suma yra 10 835 Eur (18 059 : 1 000 × 600). Papildo
mai šį pusfabrikačio A kiekį apdorojant antroje fazėje, kaip jau nurodyta 
intarpo pradžioje, padaryta 3 000 Eur tiesioginių žaliavų išlaidų ir 6 000 
konversinių išlaidų. Taip pat šiam pagamintam galutinio gaminio B kie
kiui antroje fazėje yra priskirta 4 931 Eur negamybinių padalinių kaštų 
sumą (žr. 26 (14.3) lentelę). Taigi, pagaminto gaminio B viso 600 vnt. kiekio 
pilnoji savikaina yra 24 766 Eur.

  

Intarpe pateiktame pavyzdyje aptartas negamybinių padalinių išlaidų paskirsty
mas ir produktų pilnosios savikainos apskaičiavimas nėra labai sudėtingas. Praktikoje 
pasitaiko daug sudėtingesnių kaštų paskirstymo schemų bei apskaičiavimų. Tai iš esmės 
lemia didesnis negamybinių padalinių skaičius, taip pat ir gamybos padalinių ar fazių bei 
gaminamų produktų kiekis. 

Kalkuliuojant produktų pilnąją savikainą, kai į ją įskaičiuojamos įmonės bendrosios 
bei administracinės, taip pat ir pardavimų išlaidos, šie procesai menedžmento apskaitos sąs
kaitose registruojami ne visuomet. Dažnai tai atliekama apskritai nenaudojant buhalterinės 
apskaitos sąskaitų, o tiesiog apskaičiavimams naudojant įvairius pagalbinius žiniaraščius. 
Nagrinėdami 12 (14.3) schemoje pateiktą pavyzdį, kuriame parodytas pilnosios gaminių 
savikainos apskaičiavimas, mes sąmoningai neaptarėme šių operacijų registravimo sąskai
tose, nes dažniausiai tokių procesų menedžmento apskaitos sąskaitose registruoti nebūtina. 
Klausimai, kaip pilnoji produktų savikaina yra registruojama sąskaitose ir įtraukiama į aps
kaitą, yra išnagrinėti devintojo skyriaus antrajame bei trečiajame poskyriuose, kurie skirti 
iš dalies integruotai bei autonominei vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų sistemoms aptarti. 
Jeigu šiuos klausimus primiršote – rekomenduojame pasikartoti.

Nota bene!

Procesinis fazinis savikainos kalkuliavimo metodas naudojamas pro
duktų savikainai apskaičiuoti tose gamybos srityse, kuriose technologinis 
procesas skaidomas į atskiras savarankiškas stadijas – fazes. Fazinį metodą 
tikslinga taikyti, kai gamybos technologinis procesas yra mažai kintantis, o 
produktas pereina kelias fazes, kol pagaminamas galutinis produktas;

produkcijos gamyboje naudojant procesinį fazinį, kaip ir procesinį paprastąjį, 
metodą, įskaičiavimo į savikainą aspektu dažnai išskiriamos tiesioginės 
žaliavų bei medžiagų išlaidos ir jų perdirbimo (konversinės) išlaidos, 
kurioms priskiriamos tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos ir kitos (daugiausia – 
netiesioginės) gamybinės išlaidos;
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nepusfabrikatinis būdas taikomas nepusfabrikatinio pobūdžio gamybos 
srityse (pavyzdžiui, baldų gamyboje, leidyboje ir kt.), kuriose perėjęs kurią 
nors tarpinę gamybos fazę dirbinys neturi savarankiško panaudojimo gali
mybės (negali būti parduotas ar suvartotas kitoms reikmėms), o tiesiog yra 
parengtas toliau apdoroti sekančioje gamybos fazėje iki gatavo produkto – 
produkcijos ar paslaugos;

pusfabrikatinio pobūdžio gamybos srityse, kai po kiekvienos negalutinės 
gamybos fazės gaunamas atitinkamas produktas (pusfabrikatis), kuris gali 
būti iš karto parduotas (ar suvartotas įmonės reikmėms) arba perduotas 
toliau apdoroti į sekančią gamybos fazę, iki bus pagamintas galutinis pro
duktas, taikomas pusfabrikatinis fazinis savikainos kalkuliavimo būdas;

kad būtų galima apskaičiuoti tam tikroje gamybos fazėje pagaminto pusfa
brikačio arba galutinio produkto savikainą, jeigu laikotarpio pradžioje ir / 
ar pabaigoje yra likusių nebaigtų apdoroti gaminių, reikia juos perskaičiuoti 
į visiškai pagamintus gaminius – santykinius (ekvivalenčius) produkcijos 
vienetus;

gamybos fazėse nebaigtų apdoroti gaminių būna tiek laikotarpio pradžio
je, tiek pabaigoje – tik skirtingi jų kiekiai ir kartais skirtingas užbaigtumo 
laipsnis. Tokiu atveju per laikotarpį gamybos fazėje apdorotos produkcijos 
(pagamintų pusfabrikačių) savikainos apskaičiavimui daro įtaką pasirink
tas atsargų įvertinimo metodas: FIFO, svertinio vidurkio, LIFO ir t. t. Pri
klausomai nuo pasirinkto metodo skiriasi ir galutinis rezultatas – gaminio 
(pusfabrikačio) savikainos dydis.


