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y1a atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaud4 bei atsiskaitom4sias
vykdymo
saskaitas Lan[e. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudleto
ataskaiq rinkinius.
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tolesng veikl4 nebuvo.
nuostatuose nustat5rtas funkcijas

lstaiga vykdo
finarisinese ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais
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II.

APSKAITOS POLITIKA

vsAFAS, kaip tai nustatyta viesojo
lstaigos parengtos finansines ataskaitos atitinka
sektoriaus atskaitomybds istatymo 21 straipsnio 6 dalyje'
Warkydu.u iuhult"ring apskaitq ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi
lstaiga
'Resiriblikos'vieSojo
sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta
Lietuvos
tvarka.

metais, tarpinis ataskaitinis
[staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
sutampa su kalendoriniu ketvirdiu'
laikotarpis
.epsuitaiwarkytinaudojamabuhalterin€sapskaitosprograma,,VSBiudZetas..
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
valstybes funkcij4;
2) program4;
3) le5q Saltini;
+j v*tpes i'iudZeto islaidq ir pajamq ekonominds klasifikacijos straipsnil
Visos operacijos ir okiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraSu didziojoje
pastovumo, piniginio mato,
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto,'vliklos teltin]rTo, periodiskumo,
prieS form4 prin"ipui. Put"ikiu.a informacija yra patikima teisinga,

l)
'

pJylini-o, turinio vi*enybes

ne5ali5ka, visais reik5mingais atvejais i5sami'

Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripatistamas, jei atitinka l3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 ir
nematerialiajam turtui nustag/tus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo
savikaina. Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavimo laikas ribotas,
finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina" atemus sukaupt4 amortizacij4 ir
nuvertdjimq jei jis yra.
Nematerialiojo turto amodizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustaQrt4
turto naudingo tamavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamas
jo tikrqia verte pagal isigijimo dienos biiklg, jei tikqia vertg imanoma patikimai nustatyti. Jei
tikrosios vertds patikimai nustaq/ti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline
vieno lito verte.
kito vie5ojo sektoriaus subjekto
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas
registruojamas isigijimo savikain4 sukaupta amortizacija ir nuvertejimas (ei jis yra).
lsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikr4ja verte, jei tikr4i4
galima
patikimai nustaqrti. Jei tikosios vertes negalima patikimai nustatyti, nematerialusis
vertg
turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.
Nustarytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turto amortizacijos laikas:
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Turto grupes

Eil.
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Turto amortizacij os
normatwas (metai)
2
2

Programine iranga
Kitas nematerialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka
ilgalaikio materialiojo turto sqvok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimo
kriterijus.

lsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaZinimo momentu apskaitoje

registruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i3skynrs
kultiiros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusid6v6jim4 ir nuvert€jimq, jei jis yra.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 vie3ojo sektoriaus subjeklo
registruojamas jo tikrqia verte pagal isigijimo dienos biiklg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti
negalim4 tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vieSojo sekloriaus subjekto
registruojamas lsigijimo savikaina sukauptas nusidevejimas bei nuvertdjimas (ei jis yra) pagal
ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos biiklg.
Isigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikio
materialiojo turto tilr4la verte, jei tikrqiq vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustaq/ti,
ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusiddvdjimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4
(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos) nonnatyvus:
Likvidacine vert6-0.
Turto
Turto
Eil.

