
laikomos visos likusios finansavimo sullos, nepriskiriarnos nepiniginiarr turtui isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamornis

tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumornis susijusios s4naudos.

2,12, Aideiiniq apskaitos principai;

2. 1 3. Nuomos, finansines.llllomos (lizingo) apsl<aitos principai;

2.14. Apskaitos politika del informacijos grupavimo pagal segmentLrs;

2.14.l.lnformacijos pagal segmentus pateiltirno finansindse ataskaitose reil<alavimai rrr"rstatyti 25-ajante

VSAFAS,,Atsiskaitymas pagal segmentus".

2.15. Mokesdiq ir (arba) socialiniq imol<q pajamq apskaitos prirrcipai;

2.16. I(itq pajamq ir s4naudtl apskaitos principai;

Pa.iamos

Pajamq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9 VSAFAS ,,Mokesdiq ir socialiniq jrnokq

pajarros", 10 VSAFAS ,,Kitos pajamos" ir 20 VSAFAS ,,Finansavimo sumos"

Pajamq apskaitaitaikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tLro padiLr laikotarpiLr,

kai yra patiriamos su 5iornis pajamomis sr"rsijusios s4naudos. Registruojaut visas su finansavimo pa.janrLl

pripaZinimu susijLrsias operacijas, bntina uurodyti, kokios valstybes funl<cijos ir kulios proglauios ir

priemones r.ykdymui buvo pripaZintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojandius poZyrnius.

S4naudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles riustatyti 1i-ajarre VSAFAS,,S4nauclos". SqnaudLl,

susijusiq su konkrediq turto, finansavimo sumq ir jsipareigojimr"l straipsniq apskaita, principai nustatl,ti 5iL1

strai psn iq apskait4 reglan, entuoj andi uose VSAFAS.

2.17. Valstybes skolq ir kitq skolinimosi i5laidq tanryba neturi.

2.1 8. Operacijq uZsienio valiuta tarnyba neturi .

2.19. Tarpusavio uZskaitq atlikta nebuvo.

2,20. Finansines rizikos valdymo principai.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos !statym4, Lietuvos RespLrblikos vie5o.jo sel<toriaus

atskaitornybes istatym4 ir Lietuvos Respublikos finansq ministro jsakym4,,Del Bir,rdZetiniq jstaigq apskaitos

organizavimo taisykliq patvirtinimo" uZ apskaitos organizavim4, apsl<aitos dokurneutrl iSsaLrgojinr4 ir

firransiniq ataskaitq rinkinio pateikim4 laiku atsakingas tarnybos vadovas.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4 tarnybos vyriausiasis specialistas

(vyriaLrsiasis buhalteris) atsako uZ buhalteriniq iraSq teisingLrm4.

'l'arnybos vadovas ir vyr. buhalteris pasira5o tamybos finansines ataskaitas.

3. AiSkinamojo ra5to pastabos

3.1 Nematerialiojo turto apskaita

(13-ojo VSAFAS,,Nematerialusis tuftas" P3 priedas).

Nematerialusis turtas t.y. programine iranga ir.jos licenzija. Jos jsigijimo savikaina i,ra 718.26 Eur, ii

visiSl<ai nusidevejusi ir jos lil<utine vefte lygi 0. Programirre jranga T'EA2ROM(QA0l3l8AA) jos isigr.lirno


