apskaitos tvarkym4 bei teikiant finansing atskaitomybg nurodytos atitinkamose apskaitos politikos
tvarkose bei pareiginiuose nuostatuose.
5. UZ apskaitos dokumentq i5ra5ym4 laiku ir teisingai, uZ juose esandiq duomenq
teisingum4 ir [kines operacijos teisetum4 atsako asmenys, sura5iusieji ir pasiraSiusieji apskaitos
dokumentus.
6. [vykiai, ivykE pasibaigus finansiniams metams, tadiau dar nepatvirtinus finansines
atskaitomybes, tikslinami, atliekant koreguojandius ira5us (sura5oma buhalterine pai:yma) turto ir
nuosavybes s4skaitose per ataskaitini laikotarpi i5ai5kintos klaidos taisomos, datuojant klaidos
i5ai5kinimo dien4, atvirk5tiniais ira5ais naikinant klaidingus ir atliekant teisingus iraSus;
pajamq ir s4naudq s4skaitose aptiktos klaidos iki metines finansines atskaitomybes patvirtinimo
taisomos darant atvirk5tini klaidingajam ira54.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

l.

Nematerialiajam turtui- priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis
materialios formos, kuriuo [kio subjektas disponuoja ir kuri naudodamas tikisi gauti tiesiogines ir
netiesiogines ekonomines naudos.
8. Nematerialusis turtas pripaZistamas, jeigu jis atitinka visus Siuos nematerialiojo turto
pripaZinimo poZymius:
8.1. trkio subjektas pagristai tikisi ateityje gauti i5 turto ekonomines naudos;
8.2. turto isigijimo (pasigaminimo) savikana gali bflti patikimai ivertinta ir atskirta nuo
kito turto vertes;
8.3. tikio subjektas gali tuo turtu disponuoti, ji kontroliuoti arba apriboti teisg juo naudotis
kitiems.
9. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo) savikaina.
10. Nematerialiojo turto isigijimo savikain4 sudaro isigyjant 5i turt4 sumoketa ar moketina
pinigq suma (ar kitokio sunaudoto turto verte), iskaitant muitus ir kitus negr4Zinamus mokesdius.
Turto isigijimo savikainai gali bfti priskiriamos ir kitos tiesiogines turto paruo5imo numatomam
naudojimui iSlaidos. Tokiq i5laidq pavyzdys gali b0ti atlyginimai uZ teisines paslaugas.
1 1. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kuriq

sudaro suma, gauta

i5 nematerialiojo turto isigijimo (pasigaminimo) savikainos atemus

artortizacrlos sum?, sukaupt4 per visq jo naudingo tarnavimo laikq.
12. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripaiistama amortizacijos s4naudomis
kiekvien4 ataskaitini laikotarpi. Nematerialiojo turto arnortizacija skaidiuojama nuo kito menesio 1
dienos po jo isigijimo ir nebeskaidiuojama nuo kito menesio 1 dienos po jo nura5ymo arba
pardavimo ir tada, kai visa ilgalaikio nematerialiojo turto verte perkeliama i s4naudas.
13. Nematerialiojo turto amortizacya skaidiuojama remiantis metine amortizacijos suma,
kuri4 [kio subjektas nusistato, atsiZvelgdamas i:
, 13.1. planuojam4 turto naudingo tarnavimo laik4;
13.2. informacij4 apie pana5aus ir pana5iai naudojamo turto naudingo tamavimo laik4;
13.3. technini, technologini ir kitoki senejim4;
13.4. turto kontroles laikotarpi ir teisinius bei kitokius veiksnius, ribojandius naudojimo
laikq;
13.5. turto naudingo tarnavimo laiko priklausomybg nuo kito tikio subjekto turto naudingo
tarnavimo laiko.

