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Dalyko anotacija

Dalyko tikslas, anotacija
Dalykas skirtas ekonomikos ir vadybos studijoms.
Dalyko tikslas – išmokyti doktorantus savo moksliniuose tyrimuose naudoti finansinės
apskaitos metodologiją, suprasti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, dotacijų
(subsidijų), atidėjimų, įsipareigojimų finansinės ir mokestinės apskaitos ypatumus, finansinių
ataskaitų rinkinio, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo metodiką, įvertinti
tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose, viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartuose reglamentuojamus apskaitos metodus, skirtingų
apskaitos metodų taikymo ypatumus bei jų atspindėjimą finansinėse ataskaitose, tinkamai
vertinti ir analizuoti apskaitos informaciją.
Turinys (temos)
Dalykas apima: ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) apskaitos,
nusidėvėjimo, ilgalaikio materialiojo turto netekimo, remonto ir eksploatacijos išlaidų
finansinės ir mokestinės apskaitos aspektus. Kitas ilgalaikio turto rūšis. Atsargų ir kito
trumpalaikio turto finansinę ir mokestinę apskaitą.
Pajamų ir sąnaudų dydžio nustatymą ir pripažinimą, jų rūšis, finansinės ir mokestinės
apskaitos reglamentavimo skirtumus. Darbo sąnaudų apskaičiavimą ir apskaitą. Įstatinį
kapitalą, jo sudėtį ir apskaitą. Įsipareigojimų apskaitą. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimą
ir vertinimą. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą.
Tarptautinių apskaitos standartų reglamentavimą ir taikymą Lietuvoje.
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reglamentavimą ir
vertinimą.
Atsiskaitymas
Egzaminas (70%) ir referatas (30 %) finansinės apskaitos teorijų ir jos taikymo tematika remiantis
naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, pateikiant doktoranto apibendrinimus ir įžvalgas
nagrinėjamoje temoje. Referato apimtis – 25-30 p.
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Verslo apskaitos standartai – www.aat.lt
Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos – www.aat.lt
Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai – www.aat.lt (http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2008&T3=1126&RechType=RECH_consolidated&Sub
mit=Ie%C5%A1koti)
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai –
http://www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 –
www.lrs.lt
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