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Apskaitos politika
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Finansinių ataskaitų forma
Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis. Jei nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendrais apskaitos principais,
nustatytais 1-ajame VSAFAS.
Finansinių ataskaitų valiuta
Eurai
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirkimo pripažinimo
metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
Nematerialiojo turto nuvertėjimas apskaičiuojamas ir ir registruojamas apskaitoje pagal 22-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus. Minimali vertė, nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu turtu yra 500,00 Eur. Nusidėvėjimo skaičiavimo būdas - tiesinis.
Biologinis turtas
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Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita tvarkoma pagal 17-ajame VSAFAS nustatytą tvarką. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Gautinos
sumos registruojamos įstaigai įgijus teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina.
Atsargos
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 8-ojo VSAFAS reikalavimus. Įsigytos atsargos registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargos nurašomos, kai
sunaudojamos, pripažinus nereikalingomis, atidavus naudoti ūkinį inventorių. Atiduotas naudoti ūkinis inventorius registruojamas nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine
išraiška.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS pateiktą sąvoką ir kriterijus. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir
gautas. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos grupuojamos : iš valstybės biudžeto; iš savivaldybės biudžeto; iš ES; užsienio valstybių ir organizacijų; kitų šaltinių.
Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus
reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinama. Atidėjinio pripažinimo momentas, jei įstaigoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų numatytą senatvės
pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą pensiją joje dirbant, tai apskaičiuojamas ir užregistruojamas atidėjinys šių darbuotojų išeitinės išmokoms mokėti.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Segmentai
Informacija pagal segmentus finansinėse ataskaitose pateikiama vadovaujantis 22-ajame VSAFAS reikalavimais.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
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Kitos pajamos
Kitos pajamos pripažįstamos, jei atitinka 10-ojo VSAFAS reikalavimus. Tai pajamos už paslaugų teikimą, prekių pardavimą ir kt.
Sąnaudos
Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS numatyti reikalavimai. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principu tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant š pinigų išleidimo laiką.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
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Operacijos užsienio valiuta
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Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai, bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai to reikalauja VSAFAS.
Kiti apskaitos principai
Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų laikotarpių finansines ataskaitas.
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Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų
straipsnių sumos lygios nuliui.
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