
2 priedas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje

101409,58 609599,26 76918,39 41184,16 829111,39

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 99393,32 0 5648,51 105041,83

2.1.
pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) 

įsigijimo savikaina
99393,32 5648,51 105041,83

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0

2.3.
pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 

sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina
0

2.4.
turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys
0

3.
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3)
-11397,4 -382,97 -11780,37

3.1. parduoto 0

3.2. perduoto 0

3.3. nurašyto -11397,4 -382,97 -11780,37

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai

-526794,64

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X 0

7.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje

-73773,79 -378509,25 -43451,98 -31059,62 X

922372,85

6.1.

Iš jos:

turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas 

viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba 

pasigaminimo savikaina

234726,74 29498,67 23802,98 288028,39

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

101409,58 697595,18 76918,39 46449,7 0
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10.1. parduoto X

10.2. perduoto X

10.3. nurašyto 11180,26 382,97 X

11. Pergrupavimai (+ / –) X

12. Kiti pokyčiai

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma (18.1 + 18.2 + 18.3)

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+ / –)

20. Kiti pokyčiai

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

0

11563,23

-34692,58 -560791,05

-45559,64

10.
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo 

suma (10.1 + 10.2 + 10.3)
11180,26 382,97 X 11563,23

13.
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)

-82471,99 -394687,02 -48939,46

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį -8698,2 -27358,03 -5487,48 -4015,93 X

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X 0



22.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)

18937,59 302908,16 27978,93 11757,12 361581,8

22.2.
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 

vertė

22.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

22.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 

turto likutinė vertė

22.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 

laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

23.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)

27635,79 231090,01 33466,41 10124,54 302316,75

23.2.
turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 

partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, 

užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė 

vertė

23.4.
nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto 

likutinė vertė

23.5.
laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje 

turto likutinė vertė

23.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra 

laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

23.1.

Iš jos: 

pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 

atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

22.1.

Iš jos: 

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 

sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) 

sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 


