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NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTŲ, KURIŲ BUHALTERINĘ APSKAITĄ CENTRALIZUOTAI TVARKO
NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS,
ATSARGŲ APSKAITOS POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atsargų apskaitos politikos (toliau – apskaitos politika) tikslas aprašyti atsargų
apskaitos principus, tvarkant jų apskaitą ir rengiant finansines ataskaitas.
2. Apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).
3. Apskaitos politika taikoma:
3.1. įstaigų, dėl kurių apskaitos tvarkymo centralizuotai yra priimtas sprendimas, apskaitai
ir finansinėms ataskaitoms rengti.
3.2. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms
rengti.
4. Apskaitos politikos 3 punkte nurodytos įstaigos, toliau Apraše vartojamos vienu
žodžiu „Įstaiga“ arba „Įstaigos“.
II SKYRIUS
ATSARGŲ PIRMINIS PRIPAŽINIMAS
5. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos Įstaigų apskaitoje vadovaujantis 8-ojo
VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis.
6. Atsargomis pripažįstamos tik tokios Įstaigos įsigytos prekės, kurios sunaudojamos per
vienus metus siekiant uždirbti pajamų arba viešosioms paslaugoms teikti ir susijusios su Įstaigai
pavestų funkcijų vykdymu, arba įsigytos numatant jas parduoti arba paskirstyti.
7. Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina.
8. Išankstiniai mokėjimai už atsargas registruojamai trumpalaikio turto išankstinių
mokėjimų sąskaitose.
III SKYRIUS
ATSARGŲ GRUPAVIMAS
9. Įstaigos apskaitoje atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį. Atsargos pagal jų
pobūdį skirstomos į šias grupes:
9.1. strateginės ir neliečiamosios atsargos;
9.2. medžiagos ir žaliavos;
9.3. ūkinis inventorius;
9.4. nebaigta gaminti produkcija;
9.5. nebaigtos vykdyti sutartys;
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9.6. pagaminta produkcija;
9.7. atsargos, skirtos parduoti (perduoti);
9.8. kitas turtas, skirtas parduoti.
10. Prekės, kurios Įstaigos veikloje yra naudojamos daugiau nei vieną kartą priskiriamos
atsargų Ūkinis inventorius grupei. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažįstama
sąnaudomis. Įstaigos veikloje dar naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
11. Prie atsargų priskiriamos sunaudojamos kanceliarinės prekės (tušinukai, rašikliai, kiti
darbo stalo reikmenys ir pan.).
IV SKYRIUS
ATSARGŲ ĮSIGIJIMAS
12. Atsargomis pripažįstamos visos Įstaigos įsigytos prekės nepriklausomai nuo jų vieneto
vertės ir naudojimo paskirties, įskaitant ir centralizuotai Įstaigos vardu įsigytas prekes, kurios
paskirstomos pavaldiems subjektams.
13. Pagal konsignacijos sutartis iš kitų subjektų parduoti priimtos prekės Įstaigos
apskaitoje registruojamos nebalansinėje sąskaitoje, kontrolės tikslais. Pardavus prekes, prieš
registruojant pardavimo operaciją iš nebalansinių sąskaitų prekės perkeliamos į balansinę, skirtų
parduoti atsargų sąskaitą.
14. Knygos, kurios neatitinka bibliotekų fondo kriterijų, apskaitoje pripažįstamos ūkiniu
inventoriumi. Atidavus naudoti ūkinio inventoriaus – knygų, vadovėlių, grožinės literatūros ir kitų
leidinių kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.
15. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat
apskaitomų atsargų būdą. Taikant šį būdą, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su
atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.
16. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, ir kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos
užsienio valiuta apskaitoje registruojamos finansinių ataskaitų rinkinio valiuta pagal atsargų
pirminio pripažinimo dieną galiojusį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir vėliau dėl užsienio valiutos kurso
pasikeitimo atsargų vertė neperskaičiuojama.
V SKYRIUS
ATSARGŲ PASKESNIS VERTINIMAS
17. Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse ataskaitose yra rodomos įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
18. Atsargos nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė
neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas
panaudojus (arba pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra
pripažįstama sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos arba
pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje
registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama
kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi ūkinė operacija.
19. Apskaičiuodamos atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų
savikainą, Įstaigos taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba
konkrečių kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas atsižvelgiant į atsargų ir veiklos,
kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį.
20. Visa atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios
realizavimo vertės suma ir visi nuostoliai dėl atsargų praradimo, nurašymo ir pan. yra pripažįstami
to laikotarpio, kuriuo vertė sumažėjo ar atsirado nuostolių, nuvertėjimo ir nurašytų sumų
sąnaudomis.
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21. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sumažinta atsargų balansinė vertė, ji apskaitoje
parodoma taip, kad nauja balansinė vertė būtų lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne
didesnė negu atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimo
dėl grynosios realizavimo vertės padidėjimo suma mažinamos to laikotarpio, kuriuo padidėjo
grynoji realizavimo vertė, sąnaudos.

