
I5ankstiniai apmokejimai uZ nematerialLjj tLrrt4 apskaito.je registruojarni nematerialiojo turto s4skaitose.

Po pirminio pripaZinimo .nematerialusis tufias, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansin6se

ataskaitose yra parodomud Itigryiro savikaina, atdmus sukaupt4 amo(izacij4 ir nuverlejirn4, jeijis yra.

Nematerialiojo tLrrlo amoftizuojamo-ji verte yra rruosel<liai paskirstorna per vis4 nustatyt4 tufto naudingo

tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingr,r metodu. Nerraterialio.jo tur1o vieneto amortizacija pradedama

skaidiuoti nuo kito mdnesio, kai tufias pradedamas naudoti, pirmos dienos ir rrebeskaidiuojama nuo kito

mdnesio, kai naudojarno nematerialiojo tr-rr1o likutine verte slltampa su jo likvidacine verte.

2.6. Tyrimo ir pletros iSlaidq tarnyba neturi.

2.7" Biologinio turto tarnyba neturi.

2.8. Finansinio turto ir finansiniq jsipareigojimrl apskaitos principai;

17-ajam.e VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansirriai !sipareigo"jimai". Prie5gaisrineje tarnyboje finansinis

turtas yra skirstomas ilgalaikj ir trumpalaik!. Tarnyba turi tik trumpalaikio finansinio turlo:

Per vienerius metus gautinos sLlmos:

Gautinos sumos pirminio pripaZinimo metu yra jverlinamos isigijimo savikaina.

Pinigai irjq ekvivalentai. PinigLrs sudaro pinigai banko sqskaitose. Pinigq ekvivalentq tarnyboje yra.

2.9. Statybos ir su ja sLrsijusiLl ilgalaikiq sutardiLl tarnybo.je nera.

2. 1 0. Atsargq apskaitos principai:

Atsargq apskaitos metodai ir taisykles nustaryti 8-ajarne VSAFAS ,,Atsargos".

Pirrninio pripaZinimo metu atsargos jvertinamos jsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas - jsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynEja galimo realizavimo verte, atsiZvelgiant

j tai. kuri iS jq maZesne.
1l

Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitornq atsargq biid4,

kai buhalterineje apskaitoje registrr"rojama kiekviena su atsargll sunaudojimu arba pardavimu susijusi

operacija.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Ikiuis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus verte i5

karto itraukiarna I s4naudas. Nar"rdojarro inventoriaus kiekirre ir verline apskaita turi bilti tvarkoma

nebalansinese s4skaitose.

2.1 1 . Finansavimo sumq, finansavimo pajamq ir finansavimo s4naudq apskaitos principai.

Finansavimo sumq apskaitos metodai irtaisykles nustatyti 2}-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos".

Finansavimo sumos pripaZistanros, kai atitinka VSAFAS nlrstarytus kriterijus. '

Finansavimo sumos - tarnybos i5 valstybes arba savivaldybes biudZeto, kitq leSq Saltiniq.

Tarnybos gautos (gautinos) finansavimo sLtmos pagal paskirtj skirstomos j:

finansavimo sumas nepiniginiam turlui jsigyti;

finansavimo sumas kitoms iSlaidoms.

Finansavimo sumos nepirfiginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba

atsargos, jskaitant param4, arba kaip pinigai, skirti jsigyti ilgalaik! arba trumpalaiki nepiniginjturt4.

Finansavimo slrmos kitorrs iSlaidorrs dengti yra skiltos ataskaitirrio laikotarpio i5laidoms (negautoms

pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtornis kitoms i5laidoms kornpensuoti, yra


