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ŠIAULIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ “ŠALTINIS” BENDRIEJI APSKAITOS
PRINCIPAI
1. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi
VSAFAS.
2. Įstaigos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė
atskaitomybė sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:
2.1. kaupimo – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įstaigos apskaitoje
registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos,
neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;
2.2. subjekto – įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu;
2.3. veiklos tęstinumo – nėra nustatytas įstaigos veiklos pabaigos terminas;
2.4. periodiškumo – įstaigos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas
už 3, 6, ir 9 mėnesius, metinis finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas už finansinius metus;
2.5. pastovumo – apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau
parodyti įstaigos finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus. Nesant svarios
priežasties apskaitos metodų keitimui, metodai naudojami ilgą laiką;
2.6. piniginio mato – įstaigos turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai
finansinėse ataskaitose pateikiami pinigine išraiška;
2.7. palyginimo – įstaiga taiko tik tokius apskaitos metodus, kad duomenys
finansinėse ataskaitose būtų lengvai palyginami;
2.8. atsargumo – įstaiga taiko tik tokius apskaitos metodus, pagal kuriuos yra
pateikiami patikimi įstaigos finansiniai duomenys;
2.9. neutralumo – įstaigos apskaitos informacija yra pateikiama nešališkai;
2.10. turinio viršenybės prieš formą – ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos apskaitoje
registruojamos tik pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik jų teisinę formą.
3. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais
bendraisiais apskaitos principais:
3.1. pinigų – įstaigos išlaidos pripažįstamos tik tada, kada išmokami pinigai, o
pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai;
3.2. subjekto – įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu;
3.3. periodiškumo – yra sudaromas įstaigos mėnesinis biudžeto ataskaitų rinkinys,
ketvirtinis biudžeto ataskaitų rinkinys, metinis biudžeto ataskaitų rinkinys;
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3.4. pastovumo - apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau
parodyti įstaigos biudžetinių lėšų gavimą ir išlaidas. Nesant svarios priežasties apskaitos metodų
keitimui, metodai naudojami ilgą laiką;
3.5. piniginio mato - įstaigos duomenys apie gautas ir išleistas lėšas biudžeto
ataskaitose pateikiami pinigine išraiška.
3.6. reikšmingumo

-

rengiant

finansinių

ataskaitų

rinkinius,

taikomas

reikšmingumo kriterijus - 0,5 proc. nuo gautų finansavimo sumų
4. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko
apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
valstybės ir savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas,
valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.
5. Įstaigos leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose.
VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio
viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos
vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią
ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaigai leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
6. Atsižvelgdama į turinio viršenybės prieš formą principą, įstaiga taiko visus
VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:
6.1. 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
6.2. 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.
7. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais,
apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).
8. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano
sąskaitose taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus
principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų
elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.
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