
Eil. 

Nr.
Straipsniai Pastatai

Infrastruktūros 

statiniai
Kiti statiniai

Mašinos ir 

įrenginiai

Nebaigta statyba ir 

išankstiniai 

apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 9 10

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1 505 911,24 26 605,33 1 753 615,48

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 2 775,00

2.1.     pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina 2 775,00

2.2.     neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3.     pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4.     turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3)

3.1.     parduoto

3.2.     perduoto

3.3.     nurašyto

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai

6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 1 505 911,24 26 605,33 1 756 390,48

6.1.
    Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto 

veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -234 545,70 -22 363,50 X -424 836,23

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma X

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį -3 770,94 -147,14 X -7 269,73

10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) X

10.1.     parduoto X

10.2.     perduoto X

10.3.     nurašyto X

11. Pergrupavimai (+ / –) X

12. Kiti pokyčiai X

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Transporto 

priemonės

Baldai, biuro įranga 

ir kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

7 8

85 186,56 135 912,35

2 775,00

2 775,00

85 186,56 138 687,35

-56 887,34 -111 039,69

-1 850,76 -1 500,89
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13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) -238 316,64 -22 510,64 X -432 105,96

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)

22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21) 1 267 594,60 4 094,69 1 324 284,52

22.1.
    Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

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) 1 271 365,54 4 241,83 1 328 779,25

23.1.
    Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio 

finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

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

-58 738,10 -112 540,58

26 448,46 26 146,77

28 299,22 24 872,66

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo
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