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Apskaitos politika
Finansinių ataskaitų forma
Metinė

2

Finansinių ataskaitų valiuta

3

Nematerialusis turtas

tūkst.lt

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus
kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
Viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas.Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas yra rodomas
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
Nematerialiojo turto amortizuojamojo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką
tiesiogiai proporcingu metodu.
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Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12
VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Pirminio pripažinimo momentu
apskaitoje jis registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus.
Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto
nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigų vadovų įsakymus. Kai ilgalaikis materialusis turtas perduodamas, parduodamas
arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.
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Biologinis turtas
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Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Šakių rajono savivaldybės VSS neturi biologinio turto.

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus yra investicijos į 11 viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir į VŠĮ Šakių
vaikų globos namai.
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus yra investicijos į 4 viešąsias įstaigas ir 6 uždarąsias akcines
bendroves.

Po pirminio pripažinimo investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus savivaldybės administracijoje
registruojamos nuosavybės metodu.

Jei taikant apskaitoje nuosavybės metodą savivaldybės administracijos nuostolių dalis kontroliuojamame subjekte viršija jos
investicijų balansinę vertę, o savivaldybės administracija neplanuoja kompensuoti kontroliuojamo ne viešojo sektoriaus subjekto
nuostolių, savivaldybės administracija pripažįsta nuostolių sumą, lygią savo investicijų vertei, ir investicijas rodo nuline verte.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi savivaldybės iždo apskaitoje. Jie skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Taip pat
detalizuojami pobūdį, trukmę, valiutas, palūkanų normą.
7

Atsargos
VSS atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis.
1
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Apskaitos politika
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, - įsigijimo
savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
Apskaičiuojama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, savivaldybės administracija taiko
konkrečių kainų būdą.
Dauguma VSS į sąnaudas nurašo atsargas, naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus.
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Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, jei atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos VSS apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto,
Europos Sąjungos,tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms
išlaidoms kompensuoti

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai
gautą turtą. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
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Atidėjiniai
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Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Savivaldybės administracija turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei užtikrinti.

Pagal panaudos sutartį gauto turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal 12-ojo
VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" nuostatas.
Turto, perduoto pagal panaudos sutartį apskaita tvarkoma ir šis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas pagal turto grupes.

Išlaidos, susijusios su pagal panaudos sutartį perduotu turtu, taip pat ir tokio turto nusidėvėjimas pripažįstamas sąnaudomis tuo
laikotarpiu, kuriuo jos susidarė.
Pagal panaudos sutartį perduoto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tuos pačius principus, kurie taikomi ir kitam tos pačios
grupės nuosavam ar patikėjimo teise valdomam turtui
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Segmentai

Viešojo sekto subjektai vykdo veiklą pagal visus dešimt veiklos segmentų.
Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami
pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai

01.Bendros valstybės paslaugos; 02. Gynyba; 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
04. Ekonomika; 05. Aplinkos apsauga; 06. Būstas ir komunalinis ūkis; 07. Sveikatos apsauga;
08. Poilsis,kultūra ir religija; 09. Švietimas; 10. Socialinė apsauga;
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Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
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Apskaitos politika
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Iš VMI gauti mokesčiai į savivaldybės iždo iždo banko sąskaitą registruojami į
tarpinę sąskaitą, o gavus informaciją, paskirstoma pagal mokesčių rūšis.
Ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, pagal gautą ataskaitą iš VMI, priskaitoma į pajamas gautini mokesčiai
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Kitos pajamos
Kitos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFAS ''Kitos pajamos''. Pagrindinės veiklos
kitomis pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos registruojamos apskaitoje
ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos.

Biudžetinės įstaigos už suteiktas paslaugas pajamas apskaito kaip specialiąsias lėšas, todėl
įstaiga, gavusi įplaukas už paslaugas, kiekvieno mėnesio pabaigoje perveda jas į savivaldybės biudžetą, vėliau už suteiktas
paslaugas pateikia mokėjimo paraišką savivaldybės biudžetui, pagal kurią lėšos pagrąžinamos į įstaigos sąskaitą.

Viešosios sveikatos įstaigos už suteiktas paslaugas lėšas gauna iš Teritorinių ligonių kasų.
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Sąnaudos
Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos.
Sąnaudų apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį buvo patirtos- kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamos sumokėta arba mokėtina suma.
Apskaitoje išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. Sąnaudos
pripažįstamos pagal tiekėjo išrašytus dokumentus , mokėjimo žiniaraščius.
Finansavimo sąnaudos savivaldybės iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai registruojamos paraiškos asignavimų valdytojams
finansuoti iš savivaldybės biudžeto pajamų.
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Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi savivaldybės iždo apskaitoje. Jie skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Gautos paskolos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.
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Operacijos užsienio valiuta
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, finansinio turto ir įsipareigojimų taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitos
negalimos.

17

Straipsnių tarpusavio užskaitos
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, finansinio turto ir įsipareigojimų taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaitos
negalimos.
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Kiti apskaitos principai

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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