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Apskaitos politika
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Finansinių ataskaitų forma
Finansinės ataskaitos sudaromos pagal VSAFAS
Finansinių ataskaitų valiuta
Eurais
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-0me VSAFAS "Nematerialusis turtas" pateikia sąvoką ir
nematerialiam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje įsigijimo savikaina, amortizuojamoji vertė yra
nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Naudingo tarnavimo
laikas ir normatyvai patvirtinti Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro direktorės 2009m. gruodžio
mėn.23d. įsakymu Nr.V-52.
Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina atėmus amortizacijos ir nusidėvėjimo sumą.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir
atitinka 12 VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis
materialusis turtas pagal savo pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas pagal VSAFAS. Pirminio pripažinimo
momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio turto vienetus, po pirminio pripažinimo ilgalaikis
materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikio turto
nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo
normatyvus patvirtintus Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro direktorės įsakymu 2009m. gruodžio mėn.
23d. Nr.V-52.
Biologinis
turtas
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Biologinio turto nėra.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinio turto nėra.
Atsargos
Atsargų apskaita įstaigoje vedama laikantis 8-ajame VSAFAS "Atsargos" nustatytų metodų ir taisyklių. Pripažinimo metu
atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamos
neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertę iškarto įtraukiama į sąnaudas. Ūkinis
inventorius apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus. Finansavimo
sumos iš valstybės , savivaldybės biudžetų ir Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, gautini pinigai ar kitas
turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms įgyvendinti. Pagal paskirtį finansavimo sumos
skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautos ir
panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Atidėjiniai
Įstaigoje nėra užregistruotų atidėjinių.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Centras nėra sudaręs nuomos ir lizingo sutarčių.
Segmentai
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti pagal 25 VSAFAS "Atsiskaitymai pagal
segmentus". Centras apskaitos veiklą tvarko pagal ekonomikos švietimo ir socialinės apsaugos segmentus. Apie kiekvieną
segmentą pateikiama tokia informacija; segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.
Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
Centras negauna mokesčių ir socialinių įmokų pajamų.
Kitos pajamos
Kitos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10VSAFAS "Kitos pajamos". Pagrindinės veiklos kitomis
pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal
nuostatus nepriskiriama prie pagrindinės veiklos, o priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Pajamos ir sąnaudos, pripažįstamos
kas mėnesį pagal paskutinę mėnesio dienos būklę. Įstaiga gavusi įplaukas už paslaugas, kiekvieną pirmadienį pervedama į jas į
savivaldybės biudžetą, vėliau pateikiama paraiška savivaldybės biudžetui, pagal kurią lėšos pervedamos į įstaigos sąskaitą.
Sąnaudos
Sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus įstaiga
nustato vadovaujantis 11-uoju VSAFAS "Sąnaudos". Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kurį buvo patirtos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų
dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.
Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
Įstaigoje skolinimosi išlaidų nėra.
Operacijos užsienio valiuta
Operacijų užsienio valiuta nėra.
Straipsnių tarpusavio užskaitos
Nevykdoma.
Kiti apskaitos principai
Veiklos tęstinumo, periodiškumo, pinigų piniginio mato, pastovumo ir atsaggumo 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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