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Turinys

 I TOMAS

PrATArMė

I dAlIS. BENdrOJI dAlIS

1 skyrius.  Buhalterinės apskaitos objektai ir jos struktūra
 1.1. Juridinių asmenų rūšys ir svarbiausi jų bruožai 
 1.1.1. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė 
 1.1.2. Mažoji bendrija 
 1.1.3 Individuali įmonė 
 1.1.4. Ūkinės (tikrosios ir komanditinės) bendrijos 
 1.1.5. Viešoji įstaiga 
 1.1.6. Valstybės ir savivaldybės įmonės 
 1.1.7. Kooperatinė bendrovė 
 1.1.8. Asociacija 
 1.1.9. Žemės ūkio bendrovės 
 1.2. Apskaitos informacijos esmė 
 1.2.1. Apskaitos informacija įmonių vadybos sistemoje 
 1.2.2. Apskaitos informacijos formavimo esmė ir jos įvertinimas 
 1.3. Buhalterinės apskaitos rūšys ir atmainos 
 1.3.1. Apskaita įmonių vadybos sistemoje ir jos vidinė struktūra 
 1.3.2. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai 
 1.3.3. Buhalterinei apskaitai keliami reikalavimai 
 1.3.4. Buhalterinės apskaitos atmainos ir modeliai 
 1.3.5. Finansinės ir menedžmento buhalterinės apskaitos santykis 
 1.3.6. Apskaitos darbuotojų profesija 

2 skyrius. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas 
 2.1. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų esmė ir turinys 
 2.1.1. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų esmė 
 2.1.2. Bendrųjų buhalterinės apskaitos principų turinys 
 2.2. Buhalterinės apskaitos reglamentavimo sistema 
 2.2.1. Bendroji teisės aktų sistemos apžvalga 
 2.2.2. Teisės aktų įsigaliojimo tvarka ir teisės aktų struktūra 
 2.2.3. Tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių  
            buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, santykis 
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3 skyrius. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių politika 
 3.1. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo politikos sudėtis 
 3.1.1. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių  
            apskaičiavimo politikos esmė ir paskirtis 
 3.1.2. Įmonės buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo  
            politikos turinys ir jos formavimas 
 3.2. Įmonių buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos  
               skelbimas ir jos keitimų įforminimas 
 3.2.1. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos įforminimas 
 3.2.2. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių politikos atnaujinimas ir keitimas 

II dAlIS. BUHAlTErINėS APSKAITOS OrGANIZAVIMAS

4 skyrius. Sąskaitų planas 
 4.1. Reikalavimai įmonės sąskaitų planui 
 4.2. Buhalterinės apskaitos sąskaitų rūšys 
 4.3. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų 
 4.4. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano pavyzdys 

5 skyrius. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai 
 5.1. Dokumentų rengimas 
 5.1.1. Bendrieji reikalavimai dokumentams ir rekvizitų juose išdėstymas 
 5.1.2. Apskaitos dokumentų pasirašymas 
 5.1.3. Apskaitos dokumentų papildymas trūkstamais rekvizitais 
 5.1.4. Dokumentų spausdinimas ir kopijų rengimas 
 5.2. Dokumentų tvarkymas ir apskaita 
 5.2.1. Dokumentų registravimas ir dokumentacijos planas 
 5.2.2. Bylų sudarymas ir tvarkymas 
 5.3. Dingusių ar sugadintų apskaitos dokumentų atkūrimas 
 5.4. Apskaitos registrų rūšys ir jiems keliami reikalavimai 
 5.5. Ūkinių operacijų registravimo apskaitos registruose reikalavimai 
 5.6. Dokumentų ir registrų saugojimas ir naikinimas 

6 skyrius. Apskaitos ir atskaitomybės klaidos bei jų taisymas 
 6.1. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose 
 6.2. Klaidų taisymas apskaitos registruose 
 6.3. Priedas. Dažniausios balanso sudarymo klaidos 

7 skyrius. Apskaitos darbuotojų atsakomybė  
 7.1. Įmonės vadovų ir apskaitos darbuotojų atsakomybės santykis  
 7.2. Apskaitos darbuotojų baudžiamoji atsakomybė 
 7.2.1 Nusikaltimo sudėtis 
 7.2.2. Bausmė 
 7.2.3. Atskiros nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai veikos 
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 7.3. Apskaitos darbuotojų administracinė atsakomybė
 7.3.1. Administracinė nuobauda
 7.3.2. Tam tikros veikos, už kurias buhalteriui gali kilti atsakomybė
 7.4. Apskaitos darbuotojų drausminė atsakomybė
 7.4.1. Atleidimas iš darbo
 7.4.2. Darbdavio teisė neskirti premijos
 7.5. Apskaitos darbuotojų materialinė atsakomybė
 7.5.1. Materialinės atsakomybės rūšys
 7.5.2. Padarytos žalos dydis ir jos išieškojimo tvarka
 7.6. Apskaitos darbuotojų civilinė atsakomybė
 
8 skyrius. Apskaitos specialistų ir auditorių profesinė etika
 8.1. Tarptautinės buhalterių federacijos etikos kodekso struktūra ir  
          pagrindiniai buhalteriams profesionalams keliami etikos reikalavimai 
 8.2. Samdomiems apskaitos specialistams kylančios grėsmės  
          pažeisti pagrindinius etikos reikalavimus 
 8.3. Grėsmių samdomiems apskaitos darbuotojams pažeisti  
          pagrindinius etikos reikalavimus mažinimo priemonės 
 8.4. Pavojingiausios versle dirbančių samdomų apskaitos darbuotojų veiklos sritys ir  
          svarbiausios apsaugos priemonės, leidžiančios išvengti etikos principų pažeidimo 

III dAlIS. FINANSINė APSKAITA Ir ATSKAITOMYBė 

9 skyrius. Parengiamieji finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti būtini darbai 
 9.1. Inventorizacija 
 9.1.1. Inventorizacijos rūšys ir bendrieji jų atlikimo reikalavimai 
 9.1.2. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas 
 9.1.3. Inventorizacijos rezultatų atvaizdavimas buhalterinės apskaitos sąskaitose 
 9.2. Sąskaitų koregavimai 
 9.2.1. Apskaitiniai įvertinimai 
 9.2.2. Sąskaitų koregavimai 
 9.2.3. Sąskaitų uždarymas 
 9.3. Poataskaitiniai įvykiai 
 9.3.1. Koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai 
 9.3.2. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai
 9.4. Su finansine atskaitomybe susijusių procedūrų reglamentavimas  
          apskaitos politikoje ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte 

10 skyrius. Finansinių ataskaitų rinkinys 
 10.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkiniams keliami reikalavimai 
 10.1.1. Metinės finansinės atskaitomybės subjektai
 10.1.2. Finansinių ataskaitų rinkinių rūšys 
 10.1.3. Finansiniai metai 
 10.1.4. Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai 
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 10.2. Kūrybinės finansinės apskaitos elementų taikymo 
            finansinėje atskaitomybėje galimybės ir ribos 
 10.3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 
 10.3.1. Balansas 
 10.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaita
 10.3.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
 10.3.4. Pinigų srautų ataskaita 
 10.3.5. Aiškinamasis raštas 
 10.4. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ypatumai 
 10.4.1. Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės subjektai 
 10.4.2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas 
 10.5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimo ypatumai 
 10.5.1. Tarpinių finansinių ataskaitų rengimo prievolė 
 10.5.2. Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymas 
 10.6. Metinio pranešimo rengimo ypatumai 
 10.6.1. Metinio pranešimo rengimo prievolė 
 10.6.2. Metinio pranešimo sudarymas 

11 skyrius. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
 11.1. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas 
 11.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir grupavimas 
 11.1.2. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
              (pasigaminimo) savikaina 
 11.1.3. Ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė 
 11.1.4. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 
 11.1.5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas 
 11.2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija ir remontas 
 11.2.1. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija
 11.2.2. Ilgalaikio materialiojo turto remontas ir rekonstrukcija 
 11.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 
 11.3.1. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo 
               pradžia ir nusidėvėjimo apskaičiavimas 
 11.3.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodai 
 11.3.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
               normatyvų tikslinimas 
 11.4. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas 
 11.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas 
 11.4.2. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas 
 11.4.3. Ilgalaikio materialiojo turto praradimas 
 11.5. Investicinio turto apskaitos ypatumai 
 11.5.1. Investicinio turto pripažinimas 
 11.5.2. Investicinio turto apskaita 
 11.6. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ir informacijos  
            atskleidimas aiškinamajame rašte 
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12 skyrius. Nematerialiojo turto apskaita 
 12.1. Nematerialiojo turto įvertinimas 
 12.1.1. Nematerialiojo turto pripažinimas ir grupavimas 
 12.1.2. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje 
 12.1.3. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas 
 12.1.4. Nematerialiojo turto pasigaminimas (sukūrimas) 
 12.1.5. Mineralinių išteklių žvalgyba ir vertinimas 
 12.2. Nematerialiojo turto naudojimas ir amortizacija 
 12.2.1. Nematerialiojo turto eksploatacija ir tobulinimas 
 12.2.2. Nematerialiojo turto amortizacija 
 12.3. Nematerialiojo turto nurašymas 
 12.4. Nematerialiojo turto apskaitos politika ir informacijos  
            atskleidimas aiškinamajame rašte 

 II TOMAS

13 skyrius. Prekių ir kitų atsargų apskaita
 13.1. Atsargų pripažinimas ir įvertinimas
 13.1.1. Atsargų pripažinimas
 13.1.2. Atsargų įvertinimas
 13.2. Atsargų sunaudojimo ir pardavimo apskaita
 13.2.1. Atsargų įkainojimo būdai
 13.2.2. Atsargų sunaudojimo apskaitos būdai
 13.3. Menkaverčio turto apskaitos ypatumai
 13.4. Atsargų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

14 skyrius. Vertybiniai popieriai ir kitos finansinės priemonės
 14.1. Vertybiniai popieriai, jų rūšys ir įvertinimas
 14.1.1. Vertybinių popierių samprata ir jų rūšys
 14.1.2. Investicijų į vertybinius popierius įvertinimas
 14.2. Piniginiai vertybiniai popieriai
 14.2.1. Investicijų į piniginius vertybinius popierius grupavimas finansinėje 
               apskaitoje
 14.2.2. Investicijų į iki išpirkimo termino laikomus piniginius 
               vertybinius popierius apskaita
 14.2.3. Investicijų į parduoti laikomus vertybinius popierius apskaita
 14.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai
 14.3.1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius grupavimas finansinėje 
               apskaitoje
 14.3.2. Investicijų į patronuojamųjų, asocijuotųjų ir bendrųjų įmonių akcijas 
              apskaita
 14.3.3. Investicijų į kitų įmonių akcijas apskaita
 14.4. Išvestinės finansinės priemonės
 14.4.1. Išvestinių finansinių priemonių samprata
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 14.4.2. Išvestinių finansinių priemonių grupavimas finansinės apskaitos tikslais
 14.4.3. Išvestinių finansinių priemonių pirminis pripažinimas
 14.4.4. Išvestinių finansinių priemonių apskaita
 14.5. Investicijų į vertybinius popierius apskaitos politika ir 
            informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

15 skyrius. debitorinių skolų apskaita
 15.1. Debitorinių skolų pripažinimas ir įvertinimas
 15.1.1. Debitorinių skolų pripažinimas ir grupavimas
 15.1.2. Debitorinių skolų įvertinimas
 15.1.3. Debitorinių skolų nurašymas
 15.2. Debitorinių skolų amortizuotos savikainos apskaičiavimas
 15.3. Abejotinų skolų apskaita
 15.3.1. Kontroliuotinų ir abejotinų skolų apskaita
 15.3.2. Abejotinų skolų įvertinimo metodai
 15.4. Išankstinių apmokėjimų apskaita
 15.5. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
 15.5.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos
 15.5.2. Sukauptos pajamos
 15.6. Debitorinių skolų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas 
             aiškinamajame rašte

16 skyrius. Pinigų ir atsiskaitymų apskaita
 16.1. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais
 16.1.1. Kasa ir kasos operacijos
 16.1.2. Elektroniniai kasos aparatai
 16.1.3. Kiti atsiskaitymų grynaisiais pinigais būdai
 16.2. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais
 16.3. Elektroniniai pinigai ir atsiskaitymo jais ypatumai
 16.4. Pinigų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

17 skyrius. Nuosavo kapitalo apskaita
 17.1. Įstatinis kapitalas ir jo apskaita
 17.2. Rezervai ir jų apskaita
 17.3. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ir jo apskaita
 17.4. Nuosavo kapitalo apskaitos politika ir informacijos atskleidimas 
            aiškinamajame rašte

18 skyrius. dotacijų apskaita
 18.1. Dotacijų rūšys ir pripažinimas
 18.2. Dotacijų panaudojimo apskaita
 18.3. Dotacijų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte
 18.4. Finansavimo operacijų apskaitos ypatumai pelno nesiekiančiose 
             juridiniuose asmenyse
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19 skyrius. Kreditorinių įsipareigojimų apskaita
 19.1. Įmonės įsipareigojimų rūšys ir pripažinimas
 19.2. Įprastinių įsipareigojimų apskaita
 19.3. Atidėjinių formavimas ir apskaita
 19.4. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
 19.5. Kreditorinių įsipareigojimų apskaitos politika ir informacijos 
            atskleidimas aiškinamajame rašte

20 skyrius. darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita
 20.1. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos
 20.2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita 
 20.3. Atostoginių apskaičiavimas ir apskaita
 20.4. Kitos atlygio formos
 20.5. Atskaitingi asmenys ir atsiskaitymas su jais
 20.6. Darbo užmokesčio apskaitos politika ir informacijos atskleidimas 
             aiškinamajame rašte

21 skyrius. Pajamų ir sąnaudų apskaita
 21.1. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 21.1.1. Pajamų ir sąnaudų grupavimas
 21.1.2. Pajamų pripažinimas ir įvertinimas
 21.1.3. Sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas
 21.2. Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas
 21.2.2. Trumpalaikių paslaugų teikimas
 21.2.3. Gamybos išlaidų apskaitos ypatumai
 21.2.4. Grąžinimų, nukainojimų ir nuolaidų apskaita
 21.2.5. Pirkimo ir pardavimo operacijų dokumentavimas
 21.3. Kitų pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 21.3.1. Komisinės prekybos apskaita
 21.3.2. Prekių ir paslaugų mainų apskaita
 21.3.3. Dovanų kuponų, kortelių ir elektroninių bilietų apskaita
 21.3.4. Baudų ir delspinigių apskaita
 21.4. Ilgalaikių sutarčių apskaitos ypatumai
 21.4.1. Ilgalaikių sutarčių apskaitos objektai
 21.4.2. Bendroji sutarties suma ir išlaidos
 21.4.3. Ilgalaikių sutarčių pajamų ir sąnaudų apskaita
 21.5. Pajamų ir sąnaudų apskaitos politika ir informacijos atskleidimas 
            aiškinamajame rašte

22 skyrius. lizingo, nuomos ir panaudos operacijų apskaita
 22.1. Lizingo apskaita
 22.2. Nuomos sandorių apskaita
 22.3. Panaudos sandorių apskaita
 22.4. Lizingo, nuomos ir panaudos operacijų apskaitos politika ir 
            informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte
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23 skyrius. Valiutinių operacijų apskaita
 23.1. Sandorių užsienio valiuta pripažinimas
 23.2. Valiutinių straipsnių įvertinimas
 23.2.1. Valiutinių straipsnių samprata
 23.2.2. Valiutinių straipsnių perkainojimas
 23.3. Užsienio valiuta sudaromų sandorių apskaitos politika ir informacijos 
            atskleidimas aiškinamajame rašte

IV dAlIS. VAdYBOS Ir KAŠTŲ BUHAlTErINė APSKAITA

24 skyrius. Pamatinės vadybos ir kaštų apskaitos kategorijos bei rodikliai
 24.1. Svarbiausi kaštų tipai
 24.2. Maržos rodikliai

25 skyrius. Įmonės biudžetai
 25.1. Biudžetų esmė ir jų vaidmuo įmonės vadybos sistemoje
 25.2. Biudžetų rūšys ir sandara

26 skyrius. Produktų savikainos kalkuliavimo metodai
 26.1. Savikainos kalkuliavimo metodų klasifikacija
 26.2. Normatyviniai produktų savikainos kalkuliavimo modeliai
 26.3. Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas
 26.4. Procesinis produktų savikainos kalkuliavimo metodas
 26.5. Mišrūs ir kiti produktų savikainos kalkuliavimo metodai

27 skyrius. Vadybos ir kaštų apskaitos sąskaitų planas
 27.1. Sąskaitų planų sudarymo būdai
 27.2. Visiškai integruotas sąskaitų planas
 27.3. Iš dalies integruotas sąskaitų planas
 27.4. Autonominis sąskaitų planas

V dAlIS. MOKESČIŲ APSKAITA 

28 skyrius. Mokesčių apskaita
 28.1. Pelno mokesčio finansinė apskaita
 28.1.1. Bendrieji pelno mokesčio apskaitos reikalavimai
 28.1.2. Nuolatiniai skirtumai ir jų registravimas apskaitoje
 28.1.3. Laikinųjų skirtumų samprata
 28.1.4. Atidėtojo pelno mokesčio turto ir įsipareigojimų apskaita
 28.2. Informacijos apie apskaitos ir pelno mokesčių skirtumus kaupimo būdai, 
             naudojant buhalterinės apskaitos sąskaitas
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11. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

11 skyrius 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO 
TURTO APSKAITA
11.1. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ..................................................... 547 psl. 
11.2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacija ir remontas ......................... 600 psl.
11.3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas............................................... 611 psl. 
11.4. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas ........................ 627 psl.
11.5. Investicinio turto apskaitos ypatumai ......................................................... 636 psl.
11.6. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ir  

informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte ...................................... 647 psl. 

 Pagal 12-ąjį 
VAS Ilgalaikis 
materialusis turtas, 
II sk., 7–9 p.: NAS 
Apskaita. „Pačiolio“ 
leidykla.

11.1. Ilgalaikio materialiojo 
turto įvertinimas
Pagrindiniai teisės aktai: • 12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Žr. 
Norminių aktų sąvadą (NAS) Apskaita. „Pačiolio“ leidykla; • 23-iasis VAS „Tur-
to nuvertėjimas“. Žr. Norminių aktų sąvadą (NAS) Apskaita. „Pačiolio“ leidykla;  
• 32-iasis VAS „Tikrosios vertės nustatymas“. Žr. Norminių aktų sąvadą (NAS) 
Apskaita. „Pačiolio“ leidykla.

11.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto 
 pripažinimas ir grupavimas

11.1.1.a. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas

 Ilgalaikis materialusis turtas – tai materialusis turtas:
a) kuris skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams 
tikslams;
b) kuris numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus;
c) kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę.
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Materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jeigu jis atitinka visus 
12-ajame VAS nurodytus požymius.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas materialią formą turintis, žmogaus ar gamtos 
sukurtas turtas, kuris naudojamas įmonėje gaminant produkciją ar teikiant paslaugas ir kuriuo 
numatoma naudotis ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį. Materialusis turtas gali būti pripažįs-
tamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu atitinka visus šiuos ilgalaikio materialiojo turto po-
žymius: 

:	 1) įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

:	 2) įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;

:	 3) įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

:	 4) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 
materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;

:	 5) įmonei yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika.

:	1)  Įsigytą ar pasigamintą turtą įmonė numato naudoti ilgiau nei vienus metus. Materia-
lusis turtas pripažįstamas ilgalaikiu atsižvelgiant ne į tai, kada jis bus sunaudotas, bet į 
laikotarpių, per kuriuos turtas bus naudojamas pajamoms uždirbti, skaičių. Pavyzdžiui, 
prekės taip pat yra materialusis turtas, tačiau jos ilgalaikiu turtu nelaikomos, nes pajamas 
uždirba vieną laikotarpį – tą, kurį parduodamos, net jeigu tai įvyksta po dvejų metų nuo jų 
pirkimo. Dėl šios priežasties net žemė ar pastatai, nupirkti ketinant juos perparduoti, ilga-
laikiu materialiuoju turtu nelaikomi. Jeigu materialusis turtas per vienerius metus visiškai 
sunaudojamas, jis laikomas trumpalaikiu ir apskaitomas kaip atsargos.

'Žr. 1 (11.1) 
pavyzdį.

6Plačiau apie 
atsargų apskaitą 

žr. 13 skyrių.

1 (11.1) pavyzdys.

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas atsargomis

Transporto paslaugas teikianti įmonė nusipirko krovininį automobilį, kurio vertė – 45 500 Eur. Įmonė turi pakan-
kamai krovininių automobilių paslaugoms teikti, todėl šį automobilį, suderėjusi gerą pirkimo kainą, nusipirko ketinda-
ma perparduoti brangiau. Nors krovininius automobilius, naudojamus transporto paslaugoms teikti, įmonė apskaito 
kaip ilgalaikį materialųjį turtą, tačiau iš perparduoti skirto automobilio įmonė pajamų uždirbs tik tą ataskaitinį laikotar-
pį, kurį jį parduos, todėl nupirktas krovininis automobilis apskaitoje registruojamas atsargų sąskaitose.

:	2)  Iš įsigyto ar pasigaminto turto įmonė pagrįstai tikisi gauti ekonominės naudos 
būsimaisiais laikotarpiais. Ekonominė nauda pasireiškia pajamų padidėjimu arba 
sąnaudų sumažėjimu. Ilgalaikis turtas teikia ekonominės naudos, kai yra naudoja-
mas įmonės veikloje, iš kurios uždirbama pajamų. Pavyzdžiui, gaminant produkciją 
naudojama gamybos įranga, prekiaujant prekėmis naudojamos prekybos patalpos, 
teikiant paslaugas naudojama organizacinė technika ir pan. Ekonomine nauda laiko-
ma ir galimybė sumažinti įmonės išlaidas, pavyzdžiui, įsigyjant darbo priemones, dėl 
kurių darbai bus atliekami greičiau. 

'Žr. 2 (11.1) 
pavyzdį.

2 (11.1) pavyzdys.

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas, kai jis teikia ekonominės naudos

Įmonė, užsiimanti medienos paruošimu eksportui į užsienį, įsigijo naujų medienos pjaustymo įrenginių, ku-
riuos naudos savo veikloje 5 metus. Pjaustymo įrenginiais bus pjaustoma mediena, kuri vėliau bus parduodama
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(eksportuojama). Įmonė iš medienos paruošimo ir pardavimo uždirbs pajamų, t. y. gaus ekonominės naudos. 
Įrenginiai pripažįstami ilgalaikiu materialiuoju turtu, nes būsimaisiais laikotarpiais teiks įmonei tiesioginės eko-
nominės naudos.

Materialusis turtas, kuris neteikia įmonei tiesioginės ekonominės naudos, tačiau sudaro 
sąlygas įmonei vykdyti savo veiklą, taip pat pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu. Pavyz-
džiui, turtas, įsigytas darbo saugos, gamtosaugos, veiklos administravimo ir pan. tikslams, nors 
ir neteikia tiesioginės ekonominės naudos, tačiau jo neturėdama įmonė negalėtų vykdyti savo 
veiklos. Ar materialusis turtas būsimaisiais laikotarpiais teiks ekonominės naudos, nustatoma 
jį įsigijus iki jo naudojimo pradžios. Jeigu įmonė mano, kad jai turtas nebus naudingas, t. y. 
neteiks ekonominės naudos, jo vertė iš karto nurašoma pripažįstant sąnaudas.

'Žr. 3 (11.1) 
pavyzdį.

3 (11.1) pavyzdys.

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas, kai jis neteikia tiesioginės ekonominės naudos 

Įmonė, kurios veikla – prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis, įsigijo biuro baldus. Šiais baldais naudo-
sis buhalterijos ir teisės skyriaus darbuotojai. Nors biuro baldai neteikia įmonei tiesioginės ekonominės naudos, t. y. 
juos naudojant įmonės veikloje pajamos neuždirbamos, jie vis tiek priskiriami ilgalaikiam materialiajam turtui, nes 
sudaro sąlygas įmonei veikti ir uždirbti pajamų – baldai reikalingi įmonės administracinei veiklai vykdyti.

:	3)  Įmonė gali patikimai nustatyti įsigyto turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą. 
Įprastai įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą, nes ją patvirtina atitin-
kami turto įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.). Ilgalaikio materia-
liojo turto pasigaminimo savikainą įmonė gali nustatyti remdamasi medžiagų, darbo 
jėgos ir kitų išteklių sunaudojimo gaminant ilgalaikį materialųjį turtą dokumentais. 
Labai retais atvejais turto įsigijimo savikainos patikimai nustatyti neįmanoma, pavyz-
džiui, turtą gavus dovanų, kai dokumentuose jo vertė nenurodyta, o jo rinkos kaina 
nežinoma. Kadangi apskaitoje visos ūkinės operacijos turi būti įvertinamos piniginiu 
matu, tais atvejais, kai neįmanoma patikimai nustatyti turto vertės, ilgalaikis materia-
lusis turtas nepripažįstamas. Kontrolės tikslais jis gali būti įtraukiamas į apskaitą kaip 
menkavertis turtas. 

Kai įsigytas turto objektas yra kito turto vieneto sudedamoji dalis, gali būti sudėtinga 
patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą. Kai už bendrą kainą įsigyjami keli turto vienetai, 
pavyzdžiui, žemė su pastatais, kompiuteris su programomis, technologiškai susiję įrenginiai ir 
pan., tai bendros turto įsigijimo išlaidos kiekvienam turto vienetui paskirstomos proporcingai 
jų tikrajai vertei. Jeigu atskirų turto vienetų tikrųjų verčių nustatyti neįmanoma ir dėl to negali-
ma atskirai įvertinti kiekvieno jų įsigijimo savikainos, apskaitoje tokie turto vienetai neišskiria-
mi ir toliau apskaitomi kaip stambesnio turto vieneto sudedamoji dalis.

6Plačiau apie 
IMT įsigijimo 
savikainą 
žr. 11.1.2 poskyrį.

6Plačiau apie 
menkaverčio turto 
apskaitą 
žr. 13.3 poskyrį.

'Žr. 4 (11.1) 
pavyzdį.

4 (11.1) pavyzdys.

Kartu įsigytos žemės ir pastatų įvertinimas

Įmonė įsigijo pastatą kartu su žeme už 7 mln. Eur. Įsigijimo dokumente atskirai nenurodyta nei žemės, nei 
pastato kaina. Nepriklausomi turto vertintojai įvertino, kad įsigytos žemės tikroji vertė – 1 mln. Eur, o pastato – 
7,5 mln. Eur.

Įmonė kiekvieną įsigytą turto objektą, jeigu tai įmanoma, apskaitoje turi užregistruoti atskirai. Bendros turto 
įsigijimo išlaidos (7 mln. Eur) kiekvienam įsigyto turto objektui paskirstomos proporcingai jų tikrosioms vertėms. 
Žemės ir pastatų tikrųjų verčių suma yra 8,5 Eur (1 000 000 € + 7 500 000 € = 8 500 000 €). Finansinėje apskaitoje 
nustatyta žemės įsigijimo savikaina bus lygi 11,76 proc. (1 000 000 € : 8 500 000 € × 100 % = 11,76 %) visos už įsi-
gytą turtą sumokėtos sumos, t. y. 823 200 Eur (7 000 000 € × 11,76 % = 823 200 €). Finansinėje apskaitoje nustatyta
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pastato įsigijimo savikaina bus lygi 88,24 proc. (7 500 000 € : 8 500 000 € × 100 % = 88,24 %) visos už įsigytą turtą 
sumokėtos sumos, t. y. 6 176 800 Eur (7 000 000 € × 88,24 % = 6 176 800 €).

Finansinėje apskaitoje įmonė galės pripažinti du ilgalaikio materialiojo turto objektus – atskirai žemę ir atskirai 
pastatus, nes galima patikimai įvertinti kiekvieno jų įsigijimo savikainą.

:	4)  Įsigyto ar pasigaminto turto vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią 
ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą. Minimali ilgalaikio materialiojo turto 
vieneto savikaina gali būti nustatoma kiekvienai turto grupei atskirai arba vienoda 
visam ilgalaikiam materialiajam turtui. Turto grupavimo apskaitoje principus įmonė 
pasirenka pati.. Jeigu turto vieneto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar di-
desnė nei įmonės nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina, 
jis pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu. Ilgiau nei vienus metus naudojamas 
turtas, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina mažesnė už įmonės nustatytą mini-
malią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, nurašomas pripažįstant sąnau-
das vos tik pradėjus jį naudoti, neatsižvelgiant į tai, kad šis turto objektas atitinka 
visus kitus ilgalaikio materialiojo turto požymius. Kontrolės tikslais toks turtas gali 
būti apskaitomas kaip menkavertis turtas.

6Plačiau apie 
IMT grupavimą 

žr. 11.1.1.b. 
poskyrį.

Patrauklūs finansiniai rodikliai

Nustačius didesnę minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, ataskaitinį laikotarpį, kurį įsi-
gyjamas materialusis turtas, nepripažįstama dalis ilgalaikio materialiojo turto. Dėl to balanse parodoma ma-
žesnė turto vertė bei apskaičiuojamos didesnės ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. 

Nustačius mažesnę minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, daugiau turto objektų pri-
pažįstama ilgalaikiu materialiuoju turtu. Dėl to balanse parodoma didesnė turto vertė ir apskaičiuojamos ma-
žesnės ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Vėlesniais laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, turto įsi-
gijimo savikaina paskirstoma tiems laikotarpiams, kuriais turtas uždirba pajamų, dėl to tiksliau apskaičiuojama 
sąnaudų suma, tačiau sugaištama daugiau laiko apskaitant mažesnės vertės turtą. 

Svarbu!

Minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina nustatoma įmonės apskaitos poli-
tikoje. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikaina pasirenkama atsižvelgiant į įmo-
nės dydį, veiklos pobūdį, turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę ir vertę. Nustatant mini-
malią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, vadovaujamasi reikšmingumo kriterijumi. 
Tas pats turtas vienai įmonei gali būti labai reikšmingas pagal uždirbamas iš jo pajamas ir jo įsi-
gijimo savikainą, o kitai – ne. Taigi vienoje įmonėje toks pat turtas gali būti laikomas ilgalaikiu, 
o kitoje – trumpalaikiu, kurio visa vertė nurašoma į vieno ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

Įmonės buhalterinės apskaitos politika

Įmonė savo apskaitos politikoje turi atskiroms ilgalaikio materialiojo turto grupėms nustatyti minimalią 
ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą. Apskaitoje materialųjį turtą pripažįstant ilgalaikiu, būtina 
atsižvelgti į apskaitos politikoje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą.

Svarbu!

Pasikeitus aplinkybėms, įmonė gali pakeisti minimalią ilgalaikio materialiojo turto 
vieneto savikainą. Ji gali būti keičiama tik esant ekonominiam pagrindui, pavyzdžiui, įvykus 
reikšmingiems įmonės turto pokyčiams, išaugus gamybos ar pardavimų apimčiai, pasikeitus 
įmonės veiklos pobūdžiui ir pan. Reikšmingai padidėjus įmonės gamybai ir pardavimo apim-
tims, gali būti svarstoma galimybė padidinti ir minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto 

√ Apie tai – 12-
asis VAS Ilgalaikis 

materialusis turtas, 
42 p.: NAS Apskaita. 

„Pačiolio“ leidyk la.
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savikainą. Tačiau, prieš priimant tokį sprendimą, būtina įvertinti, kiek įmonė turi turto, kurį, pa-
didinus minimalią savikainą, tektų nurašyti, ir kokią ekonominę naudą šis turtas teiks ateityje, 
taip pat kokį poveikį minimalios ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainos padidinimas 
turės įmonės veiklos rezultatams. Jeigu planuojamas minimalios ilgalaikio materialiojo turto 
vieneto savikainos pakeitimas gali reikšmingai pakeisti įmonės veiklos rezultatus, dėl ko būtų 
sunku palyginti kelių ataskaitinių laikotarpių duomenis, būtina apsvarstyti, ar minimalios turto 
savikainos keitimas yra pagrįstas.

Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainos keitimas įforminamas pakei-
čiant įmonės apskaitos politiką. Finansinėje apskaitoje registruojant minimalios ilgalaikio 
materialiojo turto vieneto savikainos keitimą, praėjusių ataskaitinių laikotarpių duomenys ne-
koreguojami:

•	 padidinus minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, visų apskaitoje 
pripažintų ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kurių įsigijimo savikaina tampa ma-
žesnė už nustatytą naują minimalią savikainą ir kurie dėl to jau neatitinka ilgalaikio 
materialiojo turto požymių, likutinė vertė pripažįstama to ataskaitinio laikotarpio, 
kurį minimali savikaina padidinama, sąnaudomis;

•	 sumažinus minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, nauja nustatyta 
minimali savikaina taikoma tik naujai įsigytam ilgalaikiam turtui. Tai reiškia, kad anks-
čiau įsigytas ir dėl per mažos vertės nurašytas materialusis turtas, kurio vertė didesnė 
už naujai nustatytą minimalią savikainą, į ilgalaikio materialiojo turto sąskaitas ne-
perkeliamas.

'Žr. 5 (11.1) 
pavyzdį.

5 (11.1) pavyzdys.

Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainos didinimas

Įmonės apskaitos politikoje biuro įrangos grupei nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto sa-
vikaina – 100 Eur. 20X1 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo tokius šiai grupei priskirtus ilgalaikio materialiojo turto 
vienetus: fakso aparatą (įsigijimo savikaina – 150 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 70 Eur), daugiafunkcį įrenginį (įsi-
gijimo savikaina – 350 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 100 Eur), lazerinį spausdintuvą (įsigijimo savikaina – 170 Eur, 
sukauptas nusidėvėjimas – 60 Eur). 

Nuo 20X2 m. sausio 1 d. nuspręsta padidinti minimalią biuro įrangos vieneto savikainą iki 200 Eur. Padidinus 
minimalią biuro įrangos vieneto savikainą, fakso aparato ir lazerinio spausdintuvo įsigijimo savikainos tampa ma-
žesnės už nustatytą naują minimalią savikainą, todėl šie turto vienetai nebegali būti laikomi ilgalaikiu materialiuoju 
turtu. Daugiafunkcio įrenginio įsigijimo savikaina viršija naujai nustatytą minimalią savikainą, todėl jis ir toliau ap-
skaitomas kaip ilgalaikis materialusis turtas.

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  20X2 m. sausio 1 d. data registruojamas fakso aparato, kurio įsigijimo savikaina mažesnė už naujai nusta-
tytą minimalią biuro įrangos vieneto savikainą (150 € < 200 €), nurašymas. Nurašant faksą, pripažįstamos 
bendrosios ir administracinės sąnaudos:

D  1247 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos 
 nusidėvėjimas (-) 70 €
D  63129 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos 80 €
 K  1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina  150 €

2)  20X2 m. sausio 1 d. data registruojamas lazerinio spausdintuvo, kurio įsigijimo savikaina mažesnė už 
naujai nustatytą minimalią biuro įrangos vieneto savikainą (170 € < 200 €), nurašymas. Nurašant spaus-
dintuvą, pripažįstamos bendrosios ir administracinės sąnaudos:

D  1247 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos
 nusidėvėjimas (-) 60 €
D  63129 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos 110 €
 K  1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina  170 €
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6Plačiau apie 
lizingo apskaitą 

žr. 22.2 poskyrį.

 Pagal 12-ąjį 
VAS Ilgalaikis 

materialusis turtas, 
II sk., 7–9 p.: NAS 

Apskaita. „Pačiolio“ 
leidykla.

6Plačiau apie 
turto perkainojimą 
žr. 11.1.4 poskyrį.

Svarbu!
Įmonės buhalterinės apskaitos politika

Įmonė savo apskaitos politikoje turi nustatyti ilgalaikio materialiojo turto grupes. Pagal šias grupes 
turės būti nustatoma atitinkama konkrečiai ilgalaikio materialiojo turto grupei priskirtino ilgalaikio materialio-
jo turto apskaitos politika.

Įmonė ilgalaikio materialiojo turto grupes turėtų nusistatyti atsižvelgdama į turimo 
ilgalaikio materialiojo turto įvairovę, jo naudojimo paskirtį ir reikšmę įmonės veiklai, gru-
pavimą balanse, statistikos ataskaitose ir kitus veiksnius. Grupavimo detalumas, t. y. ilga-
laikio materialiojo turto grupių bei pogrupių nustatymas, yra individualus dalykas ir gali 
skirtis net ta pačia veikla užsiimančiose ir panašios struktūros ilgalaikį materialųjį turtą 
turinčiose įmonėse. 

„Sąskaitų korespondencijų žinyne“ naudojamame sąskaitų plane ilgalaikis materialu-
sis turtas sugrupuotas atsižvelgiant į nesutrumpinto balanso straipsnius. Tačiau įmonės, at-
sižvelgdamos į savo poreikius, gali nusistatyti stambesnes, smulkesnes arba visiškai kitokias 
ilgalaikio materialiojo turto grupes. Dažniausiai tikslinga išskirti tokias ilgalaikio materialiojo 
turto grupes:

:	5)  Įmonei yra perduota su turtu susijusi rizika. Kai įmonė įgyja teisę valdyti ir naudoti 
materialųjį turtą bei juo disponuoti, tampa už jį atsakinga ir jai priklauso materialiojo 
turto teikiama nauda. Tai suprantama kaip su ilgalaikiu materialiuoju turtu susijusios 
rizikos perdavimas. Kartu su rizika perduodama ne tik teisė gauti ekonominę naudą 
iš ilgalaikio materialiojo turto naudojimo, bet ir atsakomybė dėl atsitiktinio turto pra-
radimo ar žalos, naudojant šį turtą, kitiems padarymo.

Rizikos perdavimo momentas įprastai aptariamas sutartyje, įforminamas turto perda-
vimą–priėmimą pagrindžiančiais dokumentais: perdavimo–priėmimo aktais, sąskaitomis 
faktūromis ir kt. Dažniausiai rizikos perdavimo momentas sutampa su nuosavybės teisės 
perdavimu, tačiau ne visada. Pavyzdžiui, turtą įsigijus pagal lizingo (finansinės nuomos) 
sutartį, nuosavybės teisė lizingo gavėjui pereina tik pasibaigus lizingo laikotarpiui. Tačiau 
visa rizika, susijusi su turtu, perduodama jau lizingo pradžioje, todėl turtas pardavėjo aps-
kaitoje nurašomas ir registruojamas kaip lizingo gavėjo turtas. Taigi nustatant, ar su turtu 
susijusi rizika yra perduota įmonei, būtina laikytis turinio svarbos principo, o ne formalių 
reikalavimų.

11.1.1.b. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas

 Ilgalaikio materialiojo turto grupę sudaro panašaus pobūdžio ir naudojimo 
įmonės veikloje turtas. Turto grupių skaičių ir rūšis įmonė nustato savo nuožiūra.

Visas ilgalaikis materialusis turtas įmonėje grupuojamas į smulkesnes grupes. Ilgalaikio 
materialiojo turto grupes įmonės nusistato pačios, atsižvelgdamos į turimo ilgalaikio materia-
liojo turto naudojimą ir pobūdį. Pagrindinis ilgalaikio materialiojo turto grupavimo tikslas – 
galimybė atskiroms turto grupėms taikyti skirtingą apskaitos politiką, pavyzdžiui, kiekvienai 
ilgalaikio materialiojo turto grupei gali būti nustatoma skirtinga minimali ilgalaikio materialio-
jo turto vieneto savikaina, skirtinga turto perkainojimo tvarka ir kt. Ilgalaikio materialiojo turto 
grupės aprašomos įmonės apskaitos politikoje. 
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1)  žemė. Žemės apskaitai skirta 120 sąskaita Žemė. Sąskaitų plane ši sąskaita nedetali-
zuota, tačiau, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką ir informacijos apie šį turtą po-
reikį, ilgalaikio materialiojo turto grupė Žemė gali būti skirstoma į smulkesnes grupes, 
pavyzdžiui, į dirbamąją ir nedirbamąją žemę. Šiai grupei nepriskiriama žemė, laikoma 
pajamoms iš nuomos ar žemės vertės padidėjimo uždirbti. Tokiu tikslu valdoma žemė 
priskiriama investicinio turto grupei;

2)  pastatai ir statiniai yra įmonės turimi gamybiniai, prekybiniai, sandėliavimo, admi-
nistraciniai ar kitos paskirties pastatai ir statiniai. Pastatų ir statinių apskaitai skirta 
121 sąskaita Pastatai ir statiniai. Ši grupė gali būti detalizuota atsižvelgiant į pastatų 
ir statinių paskirtį: gamybiniai pastatai, administraciniai pastatai, kiti pastatai ir sta-
tiniai. Pastatų ir statinių grupei nepriskiriami pastatai, laikomi pajamoms iš nuomos 
ar jų vertės pasikeitimo uždirbti. Tokiu tikslu valdomi pastatai priskiriami investicinio 
turto grupei;

3)  mašinos, įranga ir įrenginiai yra gamybinės paskirties mašinos ir įranga, įsigyti 
naudoti įmonės veikloje gaminant produkciją. Šiai grupei gali būti priskirtos įvai-
rios gamybinės staklės, katilinės įranga, varikliai, siurbliai, turbinos, jėgos maši-
nos ir kt. Mašinų, įrangos ir įrenginių apskaitai skirta 122 sąskaita Mašinos, įranga 
ir įrengimai;

4)  transporto priemonės – tai įmonės turimi lengvieji automobiliai, jų priekabos, 
puspriekabės ir krovininiai automobiliai, autobusai, traktoriai, laivai, lėktuvai ir vi-
sos kitos keleivių vežimo ir krovinių gabenimo priemonės, taip pat ilgalaikio nau-
dojimo įmonės mechanizmai, kurie pagal panaudojimo pobūdį gali būti priskiriami 
transporto priemonėms. Transporto priemonių apskaitai skirta 123 sąskaita Trans
porto priemonės;

5)  kita įranga yra ne gamybinės paskirties įmonės turimi įrenginiai, prietaisai ir įrankiai. 
Šiam balanso straipsniui gali būti priskiriami kompiuteriai, baldai, dauginimo, spaus-
dinimo, kita organizacinė technika, įvairūs ūkio reikmenys, įrankiai, prietaisai, kiti ne-
gamybinio pobūdžio įrenginiai ir pan. Kitos įrangos apskaitai skirta 124 sąskaita Kiti 
įrenginiai, prietaisai ir įrankiai;

6)  investicinis turtas yra žemė ir pastatai, kuriuos įmonė laiko siekdama gauti turto 
nuomos ar jo vertės padidėjimo pajamų. Investicinio turto apskaitai skirta 125 sąskai-
ta Investicinis turtas;

7)  sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą – iš anksto už planuojamą įsigyti 
ilgalaikį materialųjį turtą sumokėtos sumos. Už ilgalaikį materialųjį turtą sumokė-
tiems avansams apskaityti skirta 1260 sąskaita Sumokėti avansai už ilgalaikį materia
lųjį turtą;

8)  statomas ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas yra visos įmonės iš-
laidos, padarytos statant ar montuojant ilgalaikį materialųjį turtą savo jėgomis arba 
statybos ar montavimo darbus atlikti samdant trečiuosius asmenis. Statybos ar mon-
tavimo darbų išlaidos šiai grupei priskiriamos iki ilgalaikio materialiojo turto statybos 
ar montavimo darbų pabaigos. Statomam ir rekonstruojamam ilgalaikiam materialia-
jam turtui apskaityti skirta 1261 sąskaita Vykdomi ilgalaikio materialiojo turto statybos 
(gamybos) darbai.

6Plačiau apie 
investicinį turtą 
žr. 11.5 poskyrį.
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11.1.2.  Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
 (pasigaminimo) savikaina

11.1.2.a.  Iš trečiųjų šalių įsigyto ilgalaikio materialiojo 
 turto įsigijimo savikaina

 Pagal 12-ąjį VAS 
Ilgalaikis materia

lusis turtas, 11–14, 
18 p.: NAS Apskaita. 

„Pačiolio“ leidykla.

'Žr. 6 (11.1) 
pavyzdį.

6 (11.1) pavyzdys.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą registravimas apskaitoje

Įmonė 20X1 m. spalio 6 d. sumokėjo 8 000 Eur avansą už planuojamą įsigyti krovininį automobilį. Automobilis 
įsigytas 20X1 m. lapkričio 8 d. Tiekėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta automobilio vertė – 20 000 Eur 
(pirkimo PVM – 4 200 Eur).

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  20X1 m. spalio 6 d. registruojamas už planuojamą įsigyti krovininį automobilį sumokėtas avansas. Jis apskaito-
mas specialioje ilgalaikio materialiojo turto grupės sąskaitoje:

D  1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą 8 000 €
 K  271 Sąskaitos bankuose  8 000 €

2)  20X1 m. lapkričio 8 d. registruojamas įsigytas automobilis. Finansinėje apskaitoje nurašomas sumokėtas 
avansas ir pripažįstama krovininio automobilio įsigijimo savikaina, lygi jo įsigijimo kainai: 

 Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, 
kurią sudaro už turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma ir visos su turto įsigijimu 
ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos.

Įmonės įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas jo įsigijimo savikai-
na. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą 
sumokėta ar mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, padidinta su turto įsigijimu susijusių 
išlaidų suma. Iš trečiųjų šalių įsigyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro:

:	 1) įsigijimo kaina;

:	 2) negrąžinami mokesčiai;

:	 3) pristatymo išlaidos;

:	 4) paruošimo naudoti išlaidos;

:	 5) ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pabaigoje numatomos patirti išlaidos.

:	1)  Įsigijimo kaina. Įsigyjamo iš trečiųjų asmenų ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sa-
vikainą sudaro jo įsigijimo kaina, iš kurios atimamos visos perkant ilgalaikį materia-
lųjį turtą pardavėjo pritaikytos prekybos nuolaidos ir lengvatos. Jeigu perkant turtą 
nuolaidos nežinomos, tačiau gaunamos vėliau, jų suma įsigijimo savikaina nekore-
guojama, o mažinamos įmonės veiklos sąnaudos.

Jeigu įmonė, ketindama įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą, jo pardavėjui sumoka avansą, šis 
avansas apskaitomas ilgalaikio materialiojo turto grupės sąskaitose. Tačiau jis registruojamas 
atskiroje 1260 sąskaitoje Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą, o balanse parodomas 
atskirai nuo jau įsigyto ilgalaikio materialiojo turto.
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D  12310 Krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių ir 
 autobusų įsigijimo savikaina 20 000 €
 K 1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą  8 000 €
 K 44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  12 000 €

D 24411 Pirkimo PVM 4 200 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  4 200 €

Jeigu ilgalaikis materialusis turtas įsigyjamas už skolintas lėšas, palūkanos, mokamos už to-
kias paskolas, į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamos. Jos pripažįsta-
mos ataskaitinio laikotarpio, kurį priskaičiuojamos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. 
Kai įmonė turtą įsigyja išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, finansinės apskaitos 
prasme laikoma, kad tokiame sandoryje turi būti skaičiuojamos palūkanos. Todėl jeigu sutartyje 
palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama visą mokėtiną sumą diskontuojant iki da-
bartinės vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Tam tikslui naudojama diskonto formulė:

PV =
FV

, kur
(1 + i)n

PV – diskontuota ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina,
FV – už turtą mokėtina suma,
i – rinkos palūkanų norma,
n – laikotarpio, kurį bus mokama suma (FV), eilės numeris.

Ilgalaikio materialiojo turto vertę diskontuojant iki dabartinės vertės, taikoma tokia rinkos pa-
lūkanų norma, kokia ji yra ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo dieną. Aiškių gairių, kaip nustatyti 
rinkos palūkanų normą, nėra. Rinkos palūkanų norma gali būti nustatoma remiantis Lietuvos ban-
ko skelbiamomis komercinių bankų paskolų ne finansų bendrovėms vidutinėmis palūkanų nor-
momis, ne finansų bendrovių obligacijų rinkos duomenimis ir kita įmonei prieinama informacija. 

Diskontavus būsimuosius pinigų srautus iki dabartinės vertės, visos mokėtinos sumos ir 
diskontuojant gautos mokėtinos sumos dabartinės vertės skirtumas pripažįstamas palūkanų 
sąnaudomis per visą išsimokėjimo laikotarpį.

7 (11.1) pavyzdys.

Išsimokėtinai įsigyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina

Įmonė 20X1 m. rugsėjo 3 d. įsigijo įrenginių. Pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta įrenginių kaina – 60 000 Eur 
(pirkimo PVM – 12 600 Eur). Įrenginių įsigijimo dieną įmonė sumokėjo 12 600 Eur pradinę įmoką. Likusią sumą įmo-
nė įsipareigojo sumokėti per dvejus metus kiekvieno mėnesio pabaigoje, pradedant spalio mėnesiu, mokėdama po 
2 500 Eur (60 000 € : 24 mėn. = 2 500 € / mėn.). Sutartyje palūkanos nenumatytos.

Kadangi išsimokėjimo laikotarpis yra ilgesnis nei 12 mėnesių, o sutartyje palūkanos nenumatytos, visos mo-
kėtinos sumos turi būti diskontuojamos iki dabartinės vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Įmonė įvertino, kad 
20X1 m. rugsėjo 3 d. metinė rinkos palūkanų norma buvo lygi 5 proc. Skaičiavimai pateikti lentelėje:

Atsiskaitymo 
terminas Įmokos suma, Eur Sumų diskontavimas Diskontuota suma, 

Eur
Palūkanų suma 

([2] - [4]), Eur
1 2 3 4 5

20X1 10 31 2 500   2 500 
(1 + 0,05 / 12)1

2 489,63 10,37

20X1 11 30 2 500   2 500 
(1 + 0,05 / 12)2

2 479,30 20,70

20X1 12 31 2 500   2 500 
(1 + 0,05 / 12)3

2 469,01 30,99

<...>
20X3 09 30 2 500   2 500 

(1 + 0,05 / 12)24
2 262,56 237,44

Iš  viso: 60 000 56 984,75 3 015,25

'Žr. 7 (11.1) 
pavyzdį.
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Diskontavus mokėtinas sumas, apskaičiuota jų dabartinė vertė lygi 56 984,75 Eur. Ši suma laikoma įrengi-
nių įsigijimo savikaina. Mokėtinos sumos (60 000 Eur) ir diskontuotos vertės (56 984,75 Eur) skirtumas pripa-
žįstamas palūkanų sąnaudomis (60 000 € - 56 984,75 € = 3 015,25 €). Jos paskirstomos per visą išsimokėjimo 
laikotarpį.

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  20X1 m. rugsėjo 3 d. registruojamas įrenginių įsigijimas. Įrenginiai įvertinami diskontuota 
mokėtinų sumų verte. Įsipareigojimas įrenginių tiekėjui užregistruojamas nominalia verte 
(60 000 Eur), o vėlesniais laikotarpiais mokėtinos palūkanos užregistruojamos nominaliajai 
vertei kontrarinėje sąskaitoje:

D  12210 Įrenginių įsigijimo savikaina 56 984,75 €
D  42141 Kitų skolinių įsipareigojimų diskontai (-) 3 015,25 €
 K  42140 Kitų skolinių įsipareigojimų nominalioji vertė  60 000,00 €

D  24411 Pirkimo PVM 12 600,00 €
 K  42140 Kitų skolinių įsipareigojimų nominalioji vertė  12 600,00 €

2)  20X1 m. rugsėjo 3 d. registruojamas avanso sumokėjimas:

D  42140 Kitų skolinių įsipareigojimų nominalioji vertė 12 600,00 €
 K  271 Sąskaitos bankuose  12 600,00 €

3)  20X1 m. spalio 31 d. registruojamas mėnesinės įmokos (2 500 Eur) mokėjimas. Apskaitoje mažinama nomina-
lioji įsipareigojimo vertė. Kartu pripažįstamos palūkanų sąnaudos, mažinant diskonto vertę 10,37 Eur. Įsiparei-
gojimo vertė sumažėja suma, lygia diskontuotai mokėjimo vertei (2 500 €- 10,37 € = 2 489,63 €):

D  42140 Kitų skolinių įsipareigojimų nominalioji vertė 2 500,00 €
 K  271 Sąskaitos bankuose  2 500,00 €

D  6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 10,37 €
 K  42141 Kitų skolinių įsipareigojimų diskontai (-)  10,37 €

:	2)  Negrąžinami mokesčiai. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuoja-
mi muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikainą neįskaičiuojamas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, kurį įmonė galės 
įtraukti į atskaitą. Jis registruojamas kaip iš biudžeto gautina suma. Jeigu įmonė su-
mokėto PVM į atskaitą traukti negalės, pavyzdžiui, ji nėra PVM mokėtoja, įsigyjant 
ilgalaikį materialųjį turtą sumokėtas PVM gali būti įskaičiuojamas į ilgalaikio mate-
rialiojo turto įsigijimo savikainą arba iš karto nurašomas pripažįstant veiklos sąnau-
das. Kaip registruoti negrąžinamo PVM sumas, įmonė turi nustatyti savo apskaitos 
politikoje ir privalo tokį būdą taikyti kiekvieną kartą registruodama įsigytą ilgalaikį 
materialųjį turtą.

'Žr. 8 (11.1) 
pavyzdį.

6Plačiau apie 
įsipareigojimų 

apskaitą 
žr. 19.2 poskyrį.

Svarbu!
Įmonės buhalterinės apskaitos politika

Įmonė savo apskaitos politikoje turi nustatyti, kaip apskaitomas įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą su-
mokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis. Jeigu, įmonės nuomone, neatskaitomo PVM sumos 
yra nereikšmingos, jos gali būti iš karto nurašomos pripažįstant veiklos sąnaudas. Jeigu neatskaitomo PVM 
sumos įmonei reikšmingos, jos turėtų būti įtraukiamos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Aps-
kaitoje registruojant skirtingas operacijas, turi būti laikomasi vienodos apskaitos politikos.
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8 (11.1) pavyzdys.

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą sumokėtas neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis

Įmonė, PVM mokėtoja, besiverčianti prekyba, įsigijo poilsiavietės pastatą už 200 000 Eur (pirkimo PVM – 
42 000 Eur). Pastatas bus naudojamas veikloje, iš kurios įmonė neuždirbs PVM apmokestinamų pajamų. Pagal pri-
dėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, šio pirkimo PVM įmonė negalės traukti 
į PVM atskaitą. 

Įmonė, nustatydama ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką, turi pasirinkti vieną iš dviejų galimų ne-
atskaitomo PVM apskaitos būdų: neatskaitomą PVM įtraukti į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą arba 
nurašyti pripažįstant veiklos sąnaudas. 

1 variantas. Neatskaitomo PVM sumos laikomos reikšmingomis, todėl įskaičiuojamos į ilgalaikio materia-
liojo turto įsigijimo savikainą. Poilsiavietės pastato įsigijimo savikaina bus lygi jo pirkimo kainos (200 000 Eur) ir 
sumokėto neatskaitomo PVM (42 000 Eur) sumai:

 
D  12120 Kitų pastatų įsigijimo savikaina 242 000 €
 K 44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  242 000 €
 
2 variantas. Neatskaitomo PVM sumos laikomos nereikšmingomis, todėl nurašomos pripažįstant ataskaiti-

nio laikotarpio veiklos sąnaudas. Finansinėje apskaitoje poilsiavietės pastatas įvertinamas įsigijimo savikaina, ly-
gia jo pirkimo kainai – 200 000 Eur, o neatskaitomas PVM (42 000 Eur) pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos 
sąnaudomis:

 
D 12120 Kitų pastatų įsigijimo savikaina 200 000 €
 K 44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  200 000 €

D 63081 Neatskaitomo PVM sąnaudos 42 000 €
 K 44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  42 000 €

Svarbu!
Patrauklūs finansiniai rodikliai

Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojant neatskaitomą pridėtinės vertės mokestį, 
gaunama didesnė turto vertė bei mažesnės to ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Vėlesniais laikotarpiais 
ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuojamos didesnės nusidėvėjimo sąnaudos.

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą sumokėtą neatskaitomą pridėtinės vertės mokestį pripažinus ataskaiti-
nio laikotarpio veiklos sąnaudomis, gaunama mažesnė turto vertė bei didesnės to ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudos. Vėlesniais laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuojamos mažesnės nusidėvėji-
mo sąnaudos.

:	3)  Pristatymo išlaidos. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojamos 
su turto pristatymu susijusios išlaidos: krovimo, vežimo, saugojimo ir draudimo per-
vežimo metu, iškrovimo ir pan. išlaidos, patirtos iki ilgalaikio materialiojo turto nau-
dojimo pradžios.

:	4)  Paruošimo naudoti išlaidos. Įsigytas turtas iki jo naudojimo pradžios gali būti re-
montuojamas, montuojamas, diegiamas ar kitaip ruošiamas naudoti. Į ilgalaikio ma-
terialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojamos visos iki turto naudojimo pradžios 
patirtos jo paruošimo naudoti išlaidos: projektavimo, sumontavimo, instaliacijos 
remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios, išbandymo, žemės sklypo ir statybos 
aikštelės paruošimo, infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos. 
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Įmonės buhalterinės apskaitos politika

Įmonė savo apskaitos politikoje turi nustatyti, kokios ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir paruoši-
mo naudoti išlaidos įskaičiuojamos į jo įsigijimo savikainą. Jeigu, įmonės nuomone, šios išlaidos yra nereikš-
mingos, jos gali būti iš karto nurašomos pripažįstant veiklos sąnaudas. Jeigu su ilgalaikio materialiojo turto 
įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusių išlaidų sumos įmonei reikšmingos, jos turėtų būti įtraukiamos į ilga-
laikio materialiojo turto įsigijimo savikainą. Apskaitoje registruojant skirtingas operacijas, turi būti laikomasi 
vienodos apskaitos politikos.

Svarbu!

Įsigytą ir dar tik ruošiamą naudoti ilgalaikį materialųjį turtą patartina registruoti atskiro-
je analitinėje 12X2 sąskaitoje Ruošiamas naudoti ilgalaikis materialusis turtas. Joje būtų regis-
truojamas turtas, kuris dar nepradėtas naudoti ir kurio nusidėvėjimas dar nėra skaičiuojamas. 
Šioje sąskaitoje užregistruojama turto įsigijimo savikaina ir kaupiamos visos su turto paruo-
šimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turtas pradedamas naudoti, Ruošiamo naudoti ilgalaikio 
materialiojo turto sąskaitoje sukaupta suma perkeliama į Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 
savikainos sąskaitą.

'Žr. 9 (11.1) 
pavyzdį.

9 (11.1) pavyzdys.

Ilgalaikio materialiojo turto paruošimo naudoti išlaidų įskaitymas į įsigijimo savikainą

20X1 m. liepos 7 d. įmonė įsigijo biuro baldus. Biuro baldų įsigijimo kaina – 15 000 Eur (pirkimo PVM – 
3 150 Eur). Baldams sumontuoti įmonė pasamdė montavimo paslaugas teikiančią įmonę. Montavimo įmonė už 
paslaugą 20X1 m. liepos 15 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta darbų vertė 1 000 Eur (pardavimo PVM – 
210 Eur). Be to, įmonė atskirai turėjo įsigyti baldų montavimui reikalingų priemonių, kurių vertė 500 Eur (pirkimo 
PVM – 105 Eur).

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  20X1 m. liepos 7 d. registruojami įsigyti biuro baldai. Kadangi baldai dar turės būti sumontuoti, jų vertė užre-
gistruojama specialioje ruošiamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto analitinėje sąskaitoje:

D  1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 15 000 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  15 000 €

D  24411 Pirkimo PVM 3 150 €
 K 44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  3 150 €

2)  20X1 m. liepos mėn. registruojamos įsigytos baldams montuoti reikalingos priemonės. Jos yra tiesiogiai susi-
jusios su baldų paruošimu naudoti, todėl įskaičiuojamos į baldų įsigijimo savikainą:

D  1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 500 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  500 €

D  24411 Pirkimo PVM 105 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  105 €

3)  20X1 m. liepos 15 d. registruojamos patirtos baldų montavimo išlaidos. Jos yra tiesiogiai susijusios su baldų 
paruošimu naudoti, todėl įskaičiuojamos į baldų įsigijimo savikainą:

D  1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 1 000 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  1 000 €

D  24411 Pirkimo PVM 210 €
 K  44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  210 €
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4)  20X1 m. liepos 15 d., baigus baldų montavimo darbus ir pradėjus juos naudoti įmonės veikloje, Ruošia
mo naudoti ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje sukauptos baldų įsigijimo išlaidos (15 000 € + 500 € + 
1 000 € = 16 500 €) perkeliamos į Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sąskaitą:

D 1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina 16 500 €
 K 1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  16 500 €

Patrauklūs finansiniai rodikliai

Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojant visas su ilgalaikio materialiojo turto įsi-
gijimu ir paruošimu naudoti susijusias išlaidas, gaunama didesnė turto vertė bei mažesnės to ataskaitinio 
laikotarpio sąnaudos. Vėlesniais laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuojamos didesnės 
nusidėvėjimo sąnaudos.

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusias 
išlaidas pripažinus ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, gaunama mažesnė turto vertė bei didesnės 
to ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Vėlesniais laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuo-
jamos mažesnės nusidėvėjimo sąnaudos.

Svarbu!

:	5)  Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pabaigoje numatomos patirti išlaidos. 
Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojamos ne tik patirtos, bet ir 
numatomos jo išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo išlaidos, kurios 
bus patirtos baigus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą. Šios išlaidos į ilgalaikio mate-
rialiojo turto įsigijimo savikainą gali būti įskaičiuojamos tik tada, jeigu jos atitinka 
įsipareigojimų arba atidėjinių apibrėžimą. Atidėjiniai gali būti pripažįstami, jeigu jie 
atitinka visus tris bendruosius atidėjinių pripažinimo požymius:

•	 įmonė	turi	teisinį įpareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė pra-
eities įvykiai. Įmonė numatomas ilgalaikio materialiojo turto išmontavimo, išvežimo 
ir gamybos vietos sutvarkymo išlaidas galės įskaičiuoti į turto įsigijimo savikainą tik 
tada, jeigu jos yra neišvengiamos, t. y. įmonė turi teisinį įpareigojimą ar neatšaukiamą 
pasižadėjimą tai padaryti. Jeigu įmonė šių išlaidų gali išvengti, jos į ilgalaikio materi-
aliojo turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamos;

•	 tikėtina,	 kad	 teisiniam	 įpareigojimui	 ar	neatšaukiamam	pasižadėjimui	 įvykdyti	 rei-
kės naudoti turimą turtą. Kadangi išmontuojant ir išvežant ilgalaikį materialųjį turtą 
bei sutvarkant gamybos vietą bus patiriama išlaidų, galima teigti, kad įmonė privalės 
naudoti turimą turtą;

•	 įsipareigojimų	suma	gali	būti	patikimai įvertinama. Numatomas ilgalaikio materia-
liojo turto išmontavimo, išvežimo ir gamybos vietos sutvarkymo išlaidas įmonė galės 
įskaičiuoti į turto įsigijimo savikainą tik tada, jeigu jų suma galės būti bent jau patiki-
mai įvertinta.

Jeigu numatomos ilgalaikio materialiojo turto išmontavimo, išvežimo ir gamybos vietos 
sutvarkymo išlaidos įskaičiuojamos į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, apskaitoje 
įsipareigojimų dalyje pripažįstamas tokios pačios vertės atidėjinys. Atidėjinio ir į ilgalaikio ma-
terialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojamų išlaidų suma apskaičiuojama taikant ge-
riausio įverčio būdą. Remiantis patirtimi, ekspertų išvadomis ir kita turima informacija, įverti-
nama, kiek kainuotų išmontuoti ir išvežti ilgalaikį materialųjį turtą ir sutvarkyti gamybos vietą. 
Vertinant išlaidų sumą, būtina vadovautis atsargumo principu ir atsižvelgti į rizikos veiksnius 
bei netikrumus. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą negalima įskaičiuoti daugiau 
išlaidų, negu būtina prievolei įvykdyti. Jeigu išlaidų sumai reikšmingą įtaką daro pinigų vertės 
pokyčiai, numatoma patirti išlaidų suma turi būti diskontuojama iki dabartinės vertės. Retais 
atvejais įmonė gali tiksliai žinoti numatomų patirti išlaidų sumą. Tokiu atveju jas įskaičiuojant 

6Plačiau apie 
atidėjinių apskaitą 
žr. 19.3 poskyrį.

√ Apie tai – 
19-asis VAS Atidėji
niai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai ir 
turtas bei poatas
kaitiniai įvykiai, 
6 p.: NAS Apskaita. 
„Pačiolio“ leidykla.

'Žr. 10 (11.1) 
pavyzdį.
√ Apie tai – 
19-asis VAS Atidėji
niai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai ir 
turtas bei poatas
kaitiniai įvykiai, 
10 p.: NAS Apskaita. 
„Pačiolio“ leidykla.
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į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą, pripažįstamas ne atidėjinys, o ilgalaikis įsipa-
reigojimas.

Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai turi būti peržiūrimi ir jų vertė 
koreguojama atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jeigu paaiškėja, kad atidėjinių vertė 
yra pasikeitusi, ji turi būti koreguojama. Koreguojant būsimosioms ilgalaikio materialiojo turto 
likvidavimo išlaidoms sudarytų atidėjinių balansinę vertę, ilgalaikio materialiojo turto vertė, 
užregistruota pirminio pripažinimo metu, nekeičiama. Atidėjinių vertės pokytis apskaitoje pri-
pažįstamas didinant arba mažinant ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Įrašai daromi tos pačios 
rūšies sąnaudų sąskaitose, kurioms priskiriamos ir ilgalaikio materialiojo turto, su kuriuo susi-
jęs atidėjinys, nusidėvėjimo sąnaudos.

√ Apie tai – 
19-asis VAS Atidėji
niai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir 
turtas bei poatas

kaitiniai įvykiai, 
14 p.: NAS Apskaita. 

„Pačiolio“ leidyk la.

6Plačiau apie 
IMT nusidėvėjimą 

žr. 11.3 poskyrį.

10 (11.1) pavyzdys.

Būsimųjų ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo išlaidų įskaitymas į jo įsigijimo savikainą

20X1 m. gruodžio mėn. prekybos įmonė, ketindama pasistatyti prekybos paviljoną, išsinuomojo žemės sklypą 
30 metų. Nuomos sutartyje numatyta, kad, pasibaigus nuomos laikotarpiui, nuomininkas privalės nugriauti pasta-
tytus pastatus.

20X2 m. kovo mėn. įmonė pradėjo paviljono statybą. Statybos darbai baigti 20X2 m. rugsėjo mėn. Paviljono 
statybos išlaidos – 1,8 mln. eurų. Pagal žemės nuomos sutartį įmonė yra įpareigota nuomos laikotarpio pabaigoje 
nugriauti pastatytą pastatą, todėl būsimiems griovimo darbams turi būti sudaromas atidėjinys. Jo suma lygi nu-
matomų pastato griovimo darbų vertei. Pagal sudarytą sąmatą prognozuojama, kad visi griovimo darbai kainuos 
130 000 Eur. Ši suma įskaičiuojama į pastato įsigijimo savikainą.

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  Per visus 20X2 m. registruojamos paviljono statybos išlaidos. Nuo 20X2 m. kovo iki tų pačių 
metų rugsėjo mėn. statant paviljoną patirtos įvairios statybos išlaidos parodytos vienu api-
bendrinančiu įrašu. Jų bendra suma – 1 800 000 Eur:

D 12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
 (gamybos) darbų įsigijimo savikaina 1 800 000 €
 K Įvairios turto ir įsipareigojimų sąskaitos  1 800 000 €

2)  20X2 m. rugsėjo mėn. registruojamas atidėjinys numatomoms paviljono nugriovimo išlaidoms žemės nuo-
mos laikotarpio pabaigoje. Kadangi įmonė turi neatšaukiamą sutartinį pasižadėjimą žemės nuomos laikotar-
pio pabaigoje paviljono pastatą nugriauti, šiam įsipareigojimui vykdyti sudaromas atidėjinys. Jo formavimo 
išlaidos (130 000 Eur) įskaičiuojamos į pastato įsigijimo savikainą:

D 12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
 (gamybos) darbų įsigijimo savikaina 130 000 €
 K 410 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjiniai  130 000 €

3)  20X2 m. rugsėjo mėn. perduodant pastatą naudoti, jo sukaupta statybos darbų savikaina iš 1261 sąskaitos 
Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos (gamybos) darbų įsigijimo savikaina perkeliama į 12120 sąskaitą 
Kitų pastatų įsigijimo savikaina:

D 12120 Kitų pastatų įsigijimo savikaina 1 930 000 €
 K 12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
  (gamybos) darbų įsigijimo savikaina  1 930 000 €

4)  20X2 m. gruodžio 31 d. patikslinama sudaryto atidėjinio suma. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje būtina 
peržiūrėti atidėjinių vertę ir, esant būtinybei, ją koreguoti. Prognozuojama, kad dėl išaugusių statybos kainų 
pastato griovimo darbai kainuos 10 proc. brangiau, t. y. 143 000 Eur. Dėl šios priežasties atidėjinys būsimo-
sioms ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo išlaidoms turi būti didinamas 13 000 Eur (130 000 € × 10 % = 
13 000 €). Kadangi atidėjinys sudarytas prekybinės paskirties turto likvidavimo išlaidoms, jo koregavimo są-
naudos priskiriamos pardavimo sąnaudoms:

D 6204 Atidėjinių sąnaudos 13 000 €
 K  410 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjiniai 13 000 €

6Plačiau apie 
IMT statybą žr. 

11.1.2.b poskyrį.
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Patrauklūs finansiniai rodikliai

Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą įskaičiuojant ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pa-
baigoje numatomas patirti išlaidas, gaunama didesnė turto vertė bei didesnė įsipareigojimų vertė. Vėlesniais 
laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuojamos didesnės nusidėvėjimo sąnaudos. Kai turtas 
baigiamas naudoti ir faktiškai patiriamos jo išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo išlaidos, ap-
skaičiuojamos mažesnės veiklos sąnaudos, nes jos paskirstomos tolygiai visam ilgalaikio materialiojo turto 
naudojimo laikotarpiui.

Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pabaigoje neįskaičiuojant numatomų patirti išlaidų į ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo savikainą, gaunama mažesnė turto vertė bei mažesnė įsipareigojimų vertė. Vė-
lesniais laikotarpiais ilgalaikį materialųjį turtą nudėvint, apskaičiuojamos mažesnės nusidėvėjimo sąnaudos. 
Kai turtas baigiamas naudoti ir faktiškai patiriamos jo išmontavimo, išvežimo, gamybos vietos sutvarkymo 
išlaidos, apskaičiuojamos didesnės veiklos sąnaudos.

Svarbu!

11.1.2.b.  Pasigaminto ilgalaikio materialiojo 
 turto pasigaminimo savikaina

 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina apskaičiuojama prie pa-
grindinių žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių, sunaudotų gaminant 
ilgalaikį materialųjį turtą, įsigijimo savikainos pridedant tiesiogines darbo ir ne-
tiesiogines (pridėtines) šio turto gamybos išlaidas.

Įmonės gali pačios pasigaminti ar pasistatyti ilgalaikio materialiojo turto objektus. Pačios 
įmonės pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas įvertinamas ir apskaitomas pasigaminimo 
savikaina. Savoms reikmėms statomo ar gaminamo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo 
savikaina nustatoma pagal tuos pačius principus, kaip ir įsigyjant turtą iš trečiųjų šalių. Ilgalai-
kio materialiojo turto pasigaminimo savikainą sudaro šios išlaidos:

1)  tiesioginės medžiagų išlaidos. Tiesioginės medžiagų išlaidos apima medžiagų, ža-
liavų, detalių ir komplektuojamųjų gaminių, tiesiogiai sunaudotų gaminant ilgalaikį 
materialųjį turtą, įsigijimo savikainą; 

2)  tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės darbo išlaidos yra darbininkų, tiesiogiai ga-
minančių turtą, darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos susijusios išlaidos;

3)  kitos tiesioginės išlaidos. Tai įvairios išlaidos, tiesiogiai susijusios su turto gamini-
mu, tačiau nepriskirtos tiesioginėms medžiagų ir tiesioginėms darbo išlaidoms, pa-
vyzdžiui, kitų trečiųjų asmenų suteiktos įvairios turto projektavimo ir gamybos pas-
laugos; 

4)  netiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginėms gamybos išlaidoms priskiriamos 
tokios išlaidos, kurios susidaro gaminant kelis turto vienetus, bet jų negalima ar ne-
racionalu tiesiogiai susieti su konkrečiu gaminamu turto vienetu. Netiesioginės ga-
mybos išlaidos paskirstomos proporcingai pasirinktai skirstymo bazei visiems gami-
namiems turto vienetams. Tokiomis išlaidomis laikytinos ilgalaikiam materialiajam 
turtui gaminti sunaudotos pagalbinės medžiagos (pavyzdžiui: dažai, lakai, tepalai), 
netiesiogiai gamyboje dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo išlaidos, ilgalaikio gamybinio turto nusidėvėjimo, eksploatavimo ir pana-
šios gamybinės išlaidos. 

 Pagal 12-ąjį 
VAS Ilgalaikis 
materialusis turtas, 
16–17 p.: NAS 
Apskaita. „Pačiolio“ 
leidykla.

6Plačiau apie 
iš trečiųjų šalių 
įsigyto IMT įverti-
nimą žr. 11.1.2.a 
poskyrį.
'Žr. 11 (11.1) 
pavyzdį.
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Įmonės buhalterinės apskaitos politika

Įmonė savo apskaitos politikoje turi nustatyti, kokios ilgalaikio materialiojo turto statybos (gamybos) 
išlaidos įskaičiuojamos į jo pasigaminimo savikainą. Apskaitoje registruojant skirtingas operacijas, turi būti 
laikomasi vienodos apskaitos politikos.

11 (11.1) pavyzdys.

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

20X1 m. spalio mėn. įmonė pradėjo statyti naują administracinį pastatą. Statybos darbai atliekami rangos 
būdu. Pagal iš rangovo gautas sąskaitas per 20X1 m. atliktų statybos darbų vertė – 360 000 Eur. Pastato projekto kai-
na – 23 000 Eur. Pastatas baigtas statyti 20X2 m. liepos mėn. Per 20X2 m. atliktų statybos darbų vertė – 510 000 Eur. 
Baigus statyti pastatą, jis iš karto pradėtas eksploatuoti. 

Ūkinių operacijų registravimas apskaitoje

1)  20X1 m. registruojamos pastato statybos išlaidos. Nuo 20X1 m. spalio iki gruodžio mėn. statant pastatą patir-
tos įvairios statybos darbų išlaidos parodytos vienu apibendrinančiu įrašu. Jų bendra suma – 360 000 Eur:

D  12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
 (gamybos) darbų įsigijimo savikaina 360 000 €
 K  Įvairios turto ir įsipareigojimų sąskaitos  360 000 €

2)  20X1 m. pastato projektavimo darbų išlaidos įskaičiuojamos į pastato vertę:

D  12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
 (gamybos) darbų įsigijimo savikaina 23 000 €
 K  Įvairios turto ir įsipareigojimų sąskaitos  23 000 €

3)  20X2 m. registruojamos pastato statybos išlaidos. Nuo 20X2 m. sausio iki liepos mėn. statant pastatą patirtos 
įvairios statybos darbų išlaidos parodytos vienu apibendrinančiu įrašu. Jų bendra suma – 510 000 Eur:

D  12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
 (gamybos) darbų įsigijimo savikaina 510 000 €
 K  Įvairios turto ir įsipareigojimų sąskaitos  510 000 €

4)  20X2 m. liepos mėn., baigus statybos darbus, Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos (gamybos) dar
bų sąskaitoje sukaupta pastatyto administracinio pastato pasigaminimo (pasistatymo) savikaina (360 000 € + 
23 000 € + 510 000 € = 893 000 €) perkeliama į 1211 sąskaitą Administraciniai pastatai:

D  12110 Administracinių pastatų įsigijimo savikaina 893 000 €
 K  12610 Vykdomų ilgalaikio materialiojo turto statybos 
  (gamybos) darbų įsigijimo savikaina  893 000 €

Patrauklūs finansiniai rodikliai

Į ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainą įskaičiuojant visas su ilgalaikio materialiojo turto statyba 
(gamyba) susijusias išlaidas, gaunama didesnė turto vertė bei mažesnės to ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Vė-
lesniais laikotarpiais nudėvint ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojamos didesnės nusidėvėjimo sąnaudos.

Su ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu susijusias išlaidas pripažinus ataskaitinio laikotarpio 
veiklos sąnaudomis, gaunama mažesnė turto vertė bei didesnės to ataskaitinio laikotarpio sąnau-
dos. Vėlesniais laikotarpiais nudėvint ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojamos mažesnės nusidėvėjimo 
sąnaudos.

Svarbu!

Svarbu!
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11. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

Jeigu įmonė turtą stato ar gamina ir savoms reikmėms, ir parduoti, savoms reikmėms 
gaminamo ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina turi būti nustatoma taip pat, 
kaip ir parduoti gaminamos produkcijos pasigaminimo savikaina. Jeigu savoms reikmėms 
statant ar gaminant turtą atsiranda papildomų (viršnormatyvinių) medžiagų ar darbo jėgos 
sąnaudų, jos į turto pasigaminimo savikainą negali būti įtraukiamos. Tokios viršnormatyvinės 
išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurį susidaro, veiklos sąnaudomis. Tokiu reika-
lavimu siekiama užkirsti kelią galimybei dirbtinai padidinti savo poreikiams statomo ar gami-
namo turto pasigaminimo savikainą. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad savoms reikmėms 
statomo ar gaminamo turto pasigaminimo savikaina yra lygi patirtoms išlaidoms. Į ją neįskai-
čiuojamas pelnas, kurį įmonė uždirbtų, jeigu parduotų pasigamintą turtą.

6Plačiau 
apie produkcijos 
pasigaminimo 
savikainą 
žr. 13.1 poskyrį.

'Žr. 12 (11.1) 
pavyzdį.

12 (11.1) pavyzdys.

Pagamintos produkcijos pripažinimas ilgalaikiu materialiuoju turtu

Kompiuterių, spausdintuvų, dauginimo aparatų gamyba užsiimanti įmonė gamina kelių rūšių kompiuterius. 
Pagaminti 3 vienos rūšies kompiuteriai buvo perduoti naudoti administracijoje kaip ilgalaikis materialusis turtas. 
Šios rūšies kompiuterių vieneto pasigaminimo savikainą sudaro:

•	 medžiagos	ir	komplektavimo	gaminiai	(200	Eur);
•	 darbininkų	darbo	užmokestis	(150	Eur),	Valstybinio	socialinio	draudimo	įmokos	kartu	su	įmokomis	į	Ga-

rantinį fondą (46,77 Eur);
•	 netiesioginės	gamybos	išlaidos	(70	Eur).

Įmonė kompiuterius parduoda už 600 Eur.
Įmonė gamybos išlaidas apskaito ir priskiria pagamintai produkcijai, atsižvelgdama į pačios pasirinktą aps-

kaitos politiką. Pasigaminimo savikainą sudaro medžiagų, darbo ir kitos išlaidos, kurias galima tiesiogiai priskir-
ti gaminamam konkrečiam turto vienetui, bei netiesioginės išlaidos, patirtos gaminant šį turtą. Pasigaminti ir 
įmonės veikloje kaip ilgalaikis materialusis turtas pradėti naudoti kompiuteriai įvertinami ta pačia tvarka, kaip ir 
parduoti skirta produkcija. Jų pasigaminimo savikainą sudaro visos jiems priskirtinos gamybos išlaidos (200 € + 
150 € + 46,77 € +70 € = 466,77 €). Kompiuterių pardavimo kaina – 600 Eur – negali būti laikoma jų pasigaminimo 
savikaina.

Ūkinės operacijos registravimas apskaitoje

Užregistruojama įmonės veikloje perduotų naudoti kompiuterių pasigaminimo savikaina (466,77 € / vnt. × 
3 vnt. = 1 400,31 €), perkeliant ją iš trumpalaikio turto į ilgalaikio turto sąskaitą:

D 1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina 1 400,31 €
 K 2030 Pagamintos produkcijos pasigaminimo savikaina  1 400,31 €

11.1.2.c.  Mainais gauto ilgalaikio materialiojo turto 
 įsigijimo savikaina

 Mainais gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama 
prie mainų sutartyje numatytos vertės pridedant tiesiogines su to turto mainais 
susijusias išlaidas. Jeigu mainų sutartyje turto vertė nenurodyta, įsigytas ilgalai-
kis materialusis turtas įvertinamas ir apskaitoje registruojamas tikrąja verte. Jei-
gu įsigyjamo ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės nustatyti negalima, jis 
užregistruojamas už jį perduoto turto tikrąja verte. Jeigu mainomo turto tikrosios 
vertės nustatyti negalima, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina laiko-
ma už jį perduoto turto balansinė vertė.
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