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7 VAS “Apskaitos politikos, apskaitinių
vertinimų keitimas ir klaidų taisymas”
21 VAS “Dotacijos ir subsidijos”
23 VAS “Turto nuvertėjimas”
25 VAS “Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys”
37 VAS “Jungtinė veikla” (nuo 2013-01-01)
43 VAS “Kredito unijų apskaita ir finansinės
ataskaitos”
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• Patikslintos sąvokos

7 VAS “Apskaitos
politikos,
apskaitinių
vertinimų
keitimas ir
klaidų taisymas”

• Apibrėžti atvejai, kai neįmanoma taikyti
retrospektyvinio metodo (nėra objektyvios
informacijos, neįmanoma nustatyti įtakos
praeities duomenims)
• Pabrėžta, kad VAS taikomas tik
reikšmingiems pakeitimams
• Patikslintas retrospektyvinio metodo
taikymas (taisomos susijusios FA eilutės)
• Paaiškinta ką daryti, kai keičiamas IMT
apskaitos būdas
• Naujas skyrius „Standartų taikymas pirmą
kartą“
• Visi atskleidimai perkelti į vieną skyrių
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21 VAS
“Dotacijos ir
subsidijos”

23 VAS “Turto
nuvertėjimas”

•Netaikomas taršos leidimams ir teikiamam biologiniam
turtui (TV)
•Taikomas tik valstybės ir savivaldybės dotacijoms
•Patikslinta beprocentinių valstybės paskolų apskaita
•Detalizuota dotacijų panaudojimo apskaita
•Reglamentuotas dotacijų grąžinimas (laikoma
apskaitinio įvertinimo pakeitimu)

•Prestižo nuvertėjimas nenaikinamas
•Įplaukas kuriančio vieneto nuvertėjimas – pradžioje
prestižas, po to proporcingai kiti turto vienetai
•Sąvoka „Grynoji galimo pardavimo kaina“ pakeista į
„Tikroji vertė atėmus pardavimo išlaidas“
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25 VAS
“Statybos ir
kitos ilgalaikės
sutartys”

• Patikslintas iš užsakovų gautų (gautinų) sumų
atskleidimas
• MR patikslinti statybos sutarčių pajamų ir
sąnaudų pripažinimo principai
• MR apibrėžta kokioms kitoms ilgalaikėms
sutartims taikomas šis VAS
• Nauja supaprastinta šio VAS redakcija,
suderinta su naujausiais TFAS

37 VAS
“Jungtinė veikla“

• Vietoj trijų jungtinės veiklos objektų liko tik
du – bendra ekonominė veikla ir bendroji
įmonė
• Patikslinta investicijų į bendrąsias įmones
apskaita
• Patikslinta bendros ekonominės veiklos
apskaita
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• Naujas VAS

43 VAS “Kredito
unijų apskaita ir
finansinės
ataskaitos”

• Taikomas tik kredito unijoms
• Nustatytos specialios FA formos
• Apibrėžta turto ir įsipareigojimų struktūra,
apskaitos principai
• Apibrėžta pajamų ir sąnaudų struktūra
• Nustatyti aiškinamojo rašto reikalavimai
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1 VAS „Finansinė atskaitomybė“
3 VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“
12 VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
13 VAS „Nematerialusis turtas“
16 VAS „Konsoliduotosios finansinės
ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“
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1 VAS
“Finansinė
atskaitomybė”
3 VAS „Pelno
(nuostolių)
ataskaita“

•Papildyta, kad informacija yra reikšminga ir tada, kai
neteisingas jos pateikimas gali turėti įtakos
vartotojų sprendimams

•Vadovaujantis ES apskaitos direktyvomis,
nebeleidžiama pateikti kitos nei numatyta pelno
(nuostolių) ataskaitos formos
•Straipsnius bus galima išplėsti (detalizuoti),
neiškreipiant nustatytos ataskaitos struktūros
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12 VAS
“Ilgalaikis
materialusis
turtas”

13 VAS
„Nematerialusis
turtas“

•Pakeitimai, susiję su 7 VAS pakeitimu
•Nusidėvėjimo metodo pakeitimas – nuo šiol apskaitinio
įvertinimo pakeitimas
•Minimalios įsigijimo savikainos keitimas – apskaitinio
įvertinimo pakeitimas, kuris parodomas perspektyviai

•Neatlygintinai gauti taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimai gali būti apskaitoje registruojami
įsigijimo savikaina (ankstesnėje redakcijoje – tikrąja
verte)
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16 VAS
“Konsoliduotosios
finansinės ataskaitos
ir investicijos į
dukterines įmones”

• Vadovaujantis ES apskaitos direktyvomis,
nustatytos formos balanso ir pelno
(nuostolių) ataskaitas leidžiama tik
detalizuoti
• Nurodyta, kuriuos privalomus balanso ir
pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius
reikės pateikti visais atvejais
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Naujausi AAT leidiniai
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Audrius Linartas



VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktorius






Naugarduko g. 102, Vilnius
Tel. (8 5) 2620198
Faks. (8 5) 2620782
El. p. a.linartas@aat.lt
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