
jVADAS 

Temos aktualumas. Lietuvoje [finansin? apskaitt̂ ^ dazniausiai ziurima 
is praktines puses: praktikai domisi taisyklemis, kaip tvarkyti apskait^ ir 
apskaiciuoti mokescius kasdieniame gyvenime, o apskaitos informacijos 
vartotojai ([monie vadovai, darbuotojai, partneriai, investuotojai, valsty-
biniii institucijn atstovai, reguliuotojai ir kt.) analizuoja apskaitos procese 
pateikiam^ informacij^. Studentai taip pat akcentuoja praktiniij apskaitos 
tvarkymo igudziii mokym^si, kad galetii sekmingai dirbti [monese. Taciau 
i finansin^ apskait^ galima ziureti placiau, t. y. teoriskai, tai taip pat gali 
suteikti [vairiapuses ir ilgalaikes naudos. 

Tam, kad asmuo zinotq ne tik apskaitos taisykles, [vairiii standartii 
rcikalavimus ismoktii taikyti praktiskai ir galetq tvarkyti apskait^, bet ir 
sugebete m^styti globaliau, suvokti, kodel reikia taikyti toki, o ne kitoki 
apskaitos metod^ reiketn studijuoti apskaitos teorijas (Deegan, 2003). F i 
nansines apskaitos taisykliq mokymasis neatsizvelgiant i apskaitos infor
macijos prasm^ nerekomenduotinas (Deegan, 2003). 

Apskaitos teorijos yra viena pagrindinii[ ekonomikos mokslo sriciii bei 
disciplinii, destomn Vakarq universitetuose. Tai visiskai kitoks mokslas ir 
dalykas, palyginus su anksciau Lietuvoje destyta „Buhalterines apskai
tos teorija" (Mackevicius, 1994). Jeigu „Buhalterines apskaitos teorijos" 
kursas apeme apskaitos pradmenis: dvejybini iras^, s^skaitas, balans^ do-
kumentavim^ inventorizavim^ kalkuliavim^, apskaitos formas ir kt., tai 
Vakarii saliii „Apskaitos teorijn" kurse sie klausimai nenagrinejami. Tam 
skiriamas kursas, pavadintas „Apskaitos pradmenys" (Mackevicius, 1994). 
Taigi apskaitos teorija nera iprastai suvokiami apskaitos pradmenys ir pa-
grindai. Apskaitos teorija Lietuvoje dar mazai girdeta ir destoma, nes dirbti 
sios srities praktiku (buhalteriu) galima ir nezinant teorijos. 

Dazniausiai Lietuvoje finansines apskaitos teorija buvo suprantama 
kaip pagrindiniai jos principal: bendrieji apskaitos principal, dvejybinis 
irasas, ilgalaikio turto nusidevejimo metodai, atsargq [kainojimo metodai, 
finansines ataskaitos ir kiti dalykai, kurie visose salyse yra vienodi. Taciau 
egzistuoja ir finansines apskaitos teorijos, kurios gali numatyti, paaiskin-
ti egzistuojanci^ apskaitos praktik^, nusakyti, kaip reiketii vertinti turtq. 
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kaip atskleisti apskaitos informacij^^irt. t. Lietuvos aukstosiose mokyklose 
ruosiant jaunuosius mokslininkus (magistrus), destoma finansine apskaita 
pagai apskaitos standartus, t.y. orientuojamasi [ praktin? apskaitos piis^. 
Taciau Vakarn saliii universitetuose destomos finansines apskaitos teorijos 
padeda pazvelgti [ apskait^ placiau, atlikti kokybiskesnius tyrimus ir kt. 
Kol kas Lietuvoje truksta teorinio poziurio i apskait^i, nes dazniausiai j i 
nagrinejama pragmatiskai. 

Apskaita yra visuotinai pripazintas mokslas, turintis savo nors ir ne vie-
nintel^, placiai zinom^ teorija, o kelet^ teorijn, sukurtii pagal skirtingas 
tyrimo metodologijas. Sios teorijos nera visai atitruk? nuo praktikos - jos 
kartu su kitais veiksniais lemia apskaitos politikos formavim^ tiek valsty-
beje, tiek [moneje, taip pat jos laikym^si, tai, savo ruoztu, tiesiogiai daro 
[tak^ kasdienei apskaitos praktikai. 

Moksline problema, jos istyrimo lygis. Uzsienyje anglakalbese sa
lyse knygas, pavadintas „Finansines apskaitos teorijos" (angl. „Financial 
Accounting Theory" arba tik „Accounting Theory"), yra isleid^ sie autoriai: 
W. E . Glautieris, B . Underdownas (1994,2001), M. R. Mathewsas, M. Pere-
ra (1999), E . S. Hendriksenas, M. F. Van Breda (2000), R. G . Schroederis, 
M. W. Clarkas ir J . M. Cathey (2001, 2010), W. R. Scottas (2003, 2011), 
C. Deeganas (2003), A . Riahi-Belkaoui (2004), H. I . Wolkas, J . L . Doddas 
ir M. G . Tearney (2004, 2007), J . M. Godfrey ir kt. (2006). Daugelyje siii 
darbii aprasomos ir analizuojamos kai kurios finansines apskaitos teori
jos, daznai tik vienos ar keliii grupiii: normatyvines, reglamentavimo arba 
kitos del to, kad pasirinktas tam tikras medziagos pateikimo kontekstas. 
Keletas autorii[ pristatinejo visas teorijas, taciau kitokia tvarka arba dau-
giausia orientuodamiesi [ savo salies (JAV, Australijos ar Jungtines Kara-
lystes) aplink^, standartus, istorin? patirti. Todel siose knygose pasigenda-
ma nuoseklaus, konkretaus poziurio tik [ finansines apskaitos teorijas, j i j 
atsiradimo prielaidas, privalumus ir trukumus universaliame (tarptautinia-
me) kontekste, t. y. nesusisiejant su konkrecia valstybe ir nenukrypstant [ 
kitas sritis, kaip, pavyzdziui, apskaitos moksiinius tyrimus, ekonomikos 
teorijos aspektus, istorinius niuansus, praktines apskaitos tvarkymo taisy
kles, finansiniq ataskaitii sudarym^ ir analiz^. Sioje knygoje siekta isvengti 
tokiii trukumq - kiekvieno skyriaus pradzioje analizuojamos pasirinktos 
apskaitos teorijos atsiradimo prielaidos istoriniame ir aplinkos kontekste, 
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jos esme, privalumai ir trukumai, t. y. tai, kas yra sukurta paciii teorijii 
kureJLi bei veliau patikrinta empiriniais tyrimais visame pasaulyje, ne tik 
konkreciose valstybese, neisvengiant atitinkamo demesio tarptautiniam re-
glamentavimui. 

Lietuvoje darbii apie visas finansines apskaitos teorijas nera. Lietuvoje 
dauguma knygu orientuotos [ apskaitos praktikai. Autores nuomone, vertin-
giausia siuo aspektu laikytina 1994 metii Jono Mackeviciaus „Apskaita", 
kurioje keletas skyriq skirti apskaitos teorijai. Netiesiogines medziagos 
apie vienos finansines apskaitos teorijij grupes pritaikym% t. y. apskaitos 
informacijos atskleidim^i finansinese ataskaitose, galima rasti Renatos Le-
genzovos disertacijos „Lietuvos akciniii bendroviii finansines informacijos 
srauto formavimo ivertinimas" (2007) teoriniuose irempiriniuose tyrimuo-
se. Taigi be sios knygos autores straipsniii, publikuotL[ ivairiuose zurnaluo-
se ir konferencijn pranesimii medziagose, Lietuvoje finansines apskaitos 
teorijos yra labai mazai tyrinetos. Todel kiekvieno sios studijos skyriaus 
pabaigoje pateikiami knygos autores atlikti teoriniai ir empiriniai tyrimai, 
skirti atitinkamai tcorijii grupei. Sie rezultatai praktiskai papildo aptartas 
teorijas ir leidzia patikrinti kai kuriuos j q teiginius, modelius, hipotezes 
Lietuvos s^lygomis. 

Tyrimo objektas - finansines apskaitos teorijos. Konkreti apskaitos te
orija gali pateikti tik dalini poziuri, o skirtingos teorines perspektyvos gali 
pasiulyti skirtingus poziurius i ttipati reiskini. I jas turi buti atsizvelgiama, 
jos turi buti svarstomos (Deegan, 2003). Si knyga analizuoja finansin? aps-
ka\% taciau j i neapima valdymo apskaitos, viesojo sektoriaus apskaitos 
teorijos ypatumij. 

SkirtingLj finansines apskaitos teorija analize atskleidzia: 
• kaip gali buti ivertinti skirtingi apskaitos elemental; 
• kas imones motyvuoja skirtingai pateikti apskaitos informacija.; 
• kas individus motyvuoja palaikyti ar daryti spaudimi^ apskaitos re-

glamentavimui teikiant pirmenybt̂ ^ tik vienam apskaitos metodui; 
• koks poveikis daromas [monems ir j q suinteresuotiems asmenims, 

kai pasirenkamas vienas ar kitas apskaitos metodas; 
• kaip ir kodel kapitalo rinkos reaguoja [ konkreciti apskaitos infor-

macij^^; 
• kaip teisingai apskaiciuoti peln^ (Deegan, 2003). 
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Monografijos tikslas - apibendrinti uzsienyje suformuluotas finansi-
es apsicaitos teorijas ir atliktus empirinius tyrimus. 

Siam tikslui pasiekti iskelti tokie uzdaviniai: 
1) nustatyti finansines apskaitos teorijos samprat^, jos ypatumus bei 

kurimo metodologijn ivairov(j ir formavimosi prikiausomyb(j nuo 
aplinkos; 

2) isnagrineti pagrindines normatyviniit apskaitos teorijn ypatybes, 
privalumus ir trukumus bei nustatyti j n poveiki siuolaikiniam aps
kaitos reglamentavimui; 

3) aptarti didziiyii valstybin patirti formuojant konceptualias apskaitos 
sistemas ir isanalizuoti j i j sudedamiyn daliij ypatumus, taip pat is-
skirti jas Lietuvos apskaitos reglamentuose, nustatant pagrindinius 
trukumus bei tobulinimo kryptis; 

4) suformuiuoti pagrindinius apskaitos reglamentavimo argumentus, 
aptarti reglamentavimo teorijas ir j i j kritik^, issiaiskinant apskaitos 
standartii leidimo ekonomines ir politines pasekmes, sukurti apskai
tos reglamentavimo Lietuvoje model[; 

5) aptarus uzsienio mokslininkij suformuluotas pozityviosios apskaitos 
teorijos prielaidas ir hipotezes bei atliktus pagrindinius tyrimus, pa
teikti Lietuvos imonese atliktij tyrimij rezultatus; 

6) issiaiskinti pastarnjq desimtmeciii ekonomikos mokslo naujoviq po-
veiki apskaitos praktikai ir imoniq finansiniam, aplinkosauginiam 
bei socialiniam informacijos atskleidimui uzsienyje ir Lietuvoje. 

Teoriniai tyrimq rezultatai: 
• suformuluota kompleksine finansines apskaitos teorijos samprata, 

leidzianti [zvelgti normatyvin^ ir pozityvi^^, mokslin^ ir kurybis-
k^j^jos pus§, esminiai teorijos kurimo metodologijos aspektai; 

• apzvelgtos, apibendrintos ir susistemintos mokslo darbuose patei-
kiamos finansines apskaitos teorijos, pateikti apibendrinti autoriij 
empiriniai tyrimai, leidziantys geriau suprasti visus siuolaikines 
finansines apskaitos reglamentavimo ir j n pritaikymo [moniii prak-
tikoje aspektus (kasdieneje veikloje ir rengiant finansines ataskai-
tas); 

• atlikta teorine analize, paaiskinanti, kaip teorijos kilme susijusi su 
praktinio gyvenimo aplinkybemis, ekonomikos teorijos kitimu, nu-

F I N A N S I N E S A P S K A I T O S T E O R I J O S 

statyti teorijq privalumai ir trukumai; tai atskleidzia platesni poziuri 
[ finansin? apskaitt^; 

• pateikiamos autores atliktos teorijn interpretacijos Lietuvos s^lygo-
mis bei empiriniai tyrimai Lietuvoje, pagrindziantys arba atmetan-
tys teorijii teiginius. 

Praktiniai tyrimij rezultatai: 
• aprasytos finansines apskaitos teorijos ir pateikti apibendrinti empi

riniai tyrimai leidzia geriau suprasti visas apskaitos aplinkos ypaty
bes, ypai apskaitos informacijos vartotojams priimant sprendimus; 

• finansiniq apskaitos teorijq, kurios sukurtos uzsienio autoriii, tei-
giniai pritaikyti Lietuvos aplinkai, tai leidzia atskleisti kai kuriuos 
apskaitos reglamentavimo ir apskaitos praktikos, tvarkomos pagal 
si reglamentavimi^, trukumus bei tobulinimo kryptis. 

Monografijoje pateikiamas konkretus ir issamus poziuris i finansines 
apskaitos teorijas gali bOti naudingas destytojams, destantiems finansi
nes apskaitos teorijas, magistrantams, rasantiems baigiamuosius darbus 
is finansines apskaitos, taip pat doktorantams, analizuojantiems finansin^ 
apskait£|_. Knyga gali buti naudinga ir praktikams (buhalteriams), finansn 
analitikams, bankininkams, investuotojams, valstybiniif institucijij darbuo-
lojams, t. y. visiems apskaitos informacijos vartotojams priimant sprendi
mus, siekiant susidaryti platesni poziuri i finansin^ apskait^ ir suvokti, nuo 
kokiii aplinkybiii priklauso imoniij apskaitos praktika, kodel suformuotas 
konkretus apskaitos reglamentavimas, kodel pateikiama konkretaus pobu-
dzio informacija finansinese ataskaitose ir pan. 

Monografijos struktura. Atlikti tyrimai susisteminti sesiose monogra
fijos dalyse. 

Pirmoji dalis skirta apskaitos teorijos sampratai. Joje, isdescius apskai
tos teorijos apibrezimii ivairovtj, analizuojamas teorijos rysys su prakti
ka, mokslinis ir kurybinis apskaitos pobOdis, teorijii kurimo metodologijii 
visuma ir raida istoriniu poziuriu. Toliau chronologine tvarka aptariamos 
apskaitos teoriji[ grupes. 

Antroji dalis skirta pirmosioms finansines apskaitos teorijoms. Prista-
cius tradicines apskaitos teorijos trukumus, kurie dideles infliacijos metu 
tapo itin aktualQs, parodytas naujij peino skaiciavimo ir turto vertinimo alter-
natyvLi poreikis, del kurio atsirado normatyvines apskaitos teorijos. Apibudi-
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nus pagrindinius kiekvienos teorijos ypatumus, privalumus ir trukumus, ana
lizuojamas sill teorijii poveikis siuolaikiniam apskaitos reglamentavimui. 

Trecioji dalis skirta kitai normatyvinei teorijai - konceptualiai sistemai, 
kuriamai didziosiose pasaulio valstybese, apibudinti irjos element^ paies-
kai Lietuvoje. 

Prat^siant normatyvinio poziurio [finansin^ apskait^analiz?, ketvirtoje da
lyje demesys skirtas apskaitos reglamentavimo ekonominiams ir politiniams 
aspektams. Cia pateiktos pagrindines reglamentavimo teorijos, kuriii idejos 
pritaikytos apskaitai, sukurtas apskaitos reglamentavimo Lietuvoje modelis. 

Paskutines dvi monografijos dalys skirtos pozityviam poziuriui i aps
kaitos teorij^. Penktoje dalyje rasoma apie vien^ pilnavertiskiausiii ir 
populiariausiii - Pozi tyvi^^ apskaitos teorij^: jos prielaidas, perimtas is 
ekonomikos teorijos, pagrindines hipotezes, kr i t ik^ apskaitos praktikos 
tyrimus uzsienyje ir Lietuvoje. 

Sestoje dalyje aptartos naujos pastariyii desimtmeciii finansines apskai
tos tendencijos: socialines ir aplinkosaugines informacijos pateikimo atsi
radimo prielaidos, teorinis pagr[stumas bei empiriniai tyrimai uzsienyje ir 
Lietuvoje. Toks apskaitos teorijii analizes eiliskumas geriausiai atskleidzia 
j i l raidos ypatumus, kilm^, esm^, pritaikomum^ ir praktini paaiskinim^. 

Tyrimo metodai. Nagrinejant finansines apskaitos teorijas, taikyti sie 
bendramoksliniai tyrimo metodai: mokslines literaturos saltiniii analize, 
sinteze, indukcija, dedukcija, abstrahavimas, analogija, modeliavimas. 
Atliekant empirinius tyrimus, pasitelkti sociologiniii tyrimq organizavimo 
elemental, taikyti anketines apklausos metodai, o gauti rezultatai isanali
zuoti kokybines analizes ir statistiniu metodais. 

Informacijos saltiniai. Monografijoje analizuojami uzsienio ir Lietu
vos moksliniai darbai: knygos ir straipsniai. Kadangi patys pirmieji teorijii 
kurejn darbai yra gana seniai publikuoti ir sunkiai gaunami, bet gausiai 
cituojami, tai daznai pasitelkti antriniai, bet naujesni saltiniai. Atliekant 
kitus tyrimus, pasitelkti tarptautiniai ir nacionaliniai apskaitos standartai, 
kiti teises aktai, medziaga, surinkta anketuojant bei viesai pateikiamq imo-
niii finansiniii ataskaiti{ informacija. Autores atliktii teoriniii ir empiriniii 
tyrimii rezultatai paskelbti mokslinese publikacijose, konferencijii pranesi-
muose, monografijii skyriuose. Sioje monografijoje medziaga susisteminta 
pagal kiekvieno aptariam^finansines apskaitos teorijii grup§. 
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