DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, KURIE VSAFAS PRADĖS TAIKYTI
NUO 2015 M. SAUSIO 1 D., BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO IR
FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO EURO ĮVEDIMO LAIKOTARPIU

Nuo euro įvedimo dienos, kuri nustatyta Europos Sąjungos Tarybos sprendime panaikinti
išimtį Lietuvos Respublikai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, kai
Lietuvos Respublika įvykdo eurui įvesti reikalingas sąlygas, apskaitos dokumentuose ir registruose
visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurais pagal
euro ir lito perskaičiavimo kursą.
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, kurie nepriskiriami
viešojo sektoriaus subjektams, dėmesiui:
Informuojame, kad pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai
asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurios pagal Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų ir kurios taiko arba nuo 2015
m. sausio 1 d. taikys viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –
VSAFAS), tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi Pelno
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų
įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372
(toliau – taisyklės).
Pagal taisyklių 5 punktą (jeigu ūkio subjekto finansinės ataskaitos, parengtos taikant
bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo
kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais verslo
apskaitos standartais ir apie tai nurodo aiškinamajame rašte) minėti ūkio subjektai litais išreikštų
apskaitos duomenų perskaičiavimą į eurus, apskaitos tvarkymą grynųjų eurų ir litų bendros
apyvartos laikotarpiu, su euro įvedimu susijusių išlaidų rodymą buhalterinėje apskaitoje ir
informacijos pateikimą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turėtų atlikti vadovaudamiesi
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtintu 40uoju verslo apskaitos standartu „Euro įvedimas“, kuris paskelbtas Audito ir apskaitos tarnybos
interneto svetainėje adresu www.aat.lt meniu punkte „Verslo apskaitos standartai“ (Priimti
standartai). Šiame standarte vartojami žodžiai „pelno (nuostolių) ataskaita“ laikytini žodžiais
„veiklos rezultatų ataskaita“, žodžiai „finansinės ir investicinės veiklos straipsnis“, „finansinės ir
investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ laikytini atitinkamai žodžiais „kitos pajamos“, „kitos
sąnaudos“, žodžiai „nepaskirstytasis pelnas arba nepaskirstytieji nuostoliai“ – „ataskaitinių metų
veiklos rezultatas“, žodžiai „praėjusio ataskaitinio laikotarpio nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)“ –
„ankstesnių metų veiklos rezultatas“.
Planuojama 2014 m. II pusmetyje parengti taisyklių pakeitimo projektą, keičiant ir papildant
nuostatomis dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo pereinant prie euro.
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, kurie priskiriami viešojo
sektoriaus subjektams ir VSAFAS pradės taikyti nuo 2015 m. sausio 1 d., dėmesiui:
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą viešojo sektoriaus subjektų
kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskirtos prie viešojo sektoriaus subjektų, kurios buhalterinę
apskaitą nuo 2015 m. sausio 1 d. pradės tvarkyti vadovaudamosi VSAFAS, buhalterinės apskaitos
(toliau – apskaita) duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo
apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios
informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus turėtų atlikti vadovaudamosi finansų
ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-033 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo“. 28-asis VSAFAS paskelbtas Finansų ministerijos

interneto svetainėje adresu www.finmin.lt meniu punkte „Viešojo sektoriaus apskaitos reforma“
(Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS).

