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1 ILGALAIKIS TURTAS 

Pasirinkę meniu punktą Ilg. turtas  Ilgalaikis turtas, galite suvesti naują įrašą arba redaguoti 
esamą, paspaudę mygtuką Naujas arba Redaguoti. 
 
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai: 
Inv. nr. – turto inventorinis numeris. Inventorinį numerį galima suteikti savo nuožiūra. 
Prekė – ilgalaikio turto prekės kortelė. Kiekvienas ilgalaikis turtas pirmiausia turi būti aprašytas kaip 
prekė per Registrai  Prekės/Paslaugos, o po to jam sukuriama ir ilgalaikio turto kortelė. 
Aprašymas – laisvos formos aprašymas. 
Grupė – ilgalaikio turto grupė. Laukas pildomas, jei norima ilgalaikį turtą sugrupuoti pagal paties 
naudotojo aprašytas grupes.  
 
Ilgalaikio turto grupes galima aprašyti pasirinkus meniu punkte Ilg. turtas  Ilgalaikio turto grupės. 
 
Ekslp. pradžia – ilgalaikio turto eksploatacijos pradžia. Nusidėvėjimas bus pradėtas skaičiuoti kitą 
mėnesį po eksploatacijos pradžios. Jei turto pajamavimo data vėlesnė nei eksploatacijos pradžia 
(pvz., suvedant jau dalinai nudėvėtus likučius iš kitos programos), tada nusidėvėjimas bus pradėtas 
skaičiuoti kitą mėnesį po pajamavimo datos. 
Nusid. laikas (mėn.) – nusidėvėjimo laikas mėnesiais. 
Nusid. pabaiga – nusidėvėjimo pabaiga. Šis laukas nepildomas, čia rodoma apskaičiuota 
nusidėvėjimo pabaigos data. 
Metinė norma (proc.) – metinė nusidėvėjimo norma. Šis laukas nepildomas, čia rodoma apskaičiuota 
metinė nusidėvėjimo norma. 
Įsigijimo savik. sąskaita – ilgalaikio turto įsigijimo savikainos balansinė sąskaita. 
Vertės perk. sąskaita – ilgalaikio turto vertės perkainojimo balansinė sąskaita. 
Sukaupto nusid. sąskaita – balansinė sąskaita, kurioje kaupiamas ilgalaikio turto savikainos 
nusidėvėjimas. 
Nusid. sąnaudų sąskaita – sąnaudų balansinė sąskaita, kurioje apskaitomos ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo sąnaudos. 
 
Įsigyjant ilgalaikį turtą, paprastai pirmiausiai atliekama atsargų operacija: turtas nuperkamas kaip 
prekė. Tada reikia tą prekę nurašyti į tarpinę turto sąskaitą.  
 
Vėliau atliekamas ilgalaikio turto pajamavimas Ilg. turtas  Operacijos. Spaudžiame mygtuką 
Naujas ir pasirenkame operaciją – J-Pajamavimas (1 pav.). Patvirtinus operaciją, turtas atsiranda 
ilgalaikio turto sąraše, o suma iš tarpinės turto sąskaitos perkeliamas į ilgalaikio turto sąskaitą. 
 

 
1 pav. Ilgalaikio turto pajamavimas 
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Užpildžius visus ilgalaikio turto kortelės laukus ir užpajamavus ilgalaikį turtą, ilgalaikio turto kortelė atrodo 
taip: 

 
2 pav. Ilgalaikio turto kortelė 

 

Nusidėvėjimo operacijos gali būti sugeneruotos automatiškai. Tam reikia eiti į Ilg.turtas  

Operacijos, spausti mygtuką Veiksmai ir išsirinkti veiksmą Skaičiuoti nusidėvėjimą. Užpildžius 

reikiamus laukus rekomenduojama pasitikrinti spaudžiant mygtuką Peržiūrėti ir tik tuomet spausti 

Vykdyti (3 pav.). Atsiradusią operaciją reikalinga patvirtinti.  

 

 
3 pav. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo automatinis sugeneravimas 

 
 


