Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

2

3

Kontrolės dalis Nr. 2

Narių skaičius:

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

4

5

6

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

7

8

9

10

Finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklės, išskyrus pradinių likučių ir eliminavimo informacijos korektiškumo tikrinimo taisykles (sąsajos)
1 3 VSAFAS,
2 priedas

B. II. Nusidėvėjimas ir amortizacija

12 VSAFAS,
1 priedas ir
13 VSAFAS,
1 priedas

12 VSAFAS
8. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
16 stulpelis - Iš viso

3 VSAFAS 2 pr., B. II. eil. pateikiama
suma yra lygi 12 VSAFAS 1 pr., 8 eil.
ir 13 VSAFAS 1 pr., 8 eil. sumų
sumai.

13 VSAFAS
8. Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį
11 stulpelis - Iš viso (Įvedimo formose (10 stulpelis Iš viso)

Įspėjimas
VRA pateikta bendra nusidėvėjimo ir amortizacijos
suma per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su
aiškinamojo rašto lentelių "Nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
ir "Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" bendra per
ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo ir
amortizacijos suma.

X

X

X

X

2 6 VSAFAS,
4 priedas

1.4 Dividendai

17 VSAFAS,
4 priedas

1.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai
2.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai

Jei 17 VSAFAS 4 pr., 1.1 eil. ar 2.1
Jei aiškinamojo rašto lentelės "Parduoti laikomo
eil. sumos lygios 0, tai ir 6 VSAFAS 4 finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį"
pr., 1.4 eil. suma turi būti lygi 0.
eilučių "1.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai" ir "2.1
Nuosavybės vertybiniai popieriai" balansinė vertė lygi
0, tai aiškinamojo rašto lentelės "Finansinės ir
investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos" 1.4 eilutės
"Dividendai" suma turi būti lygi 0.

3 10 VSAFAS,
2 priedas

1.3 Pajamos iš dividendų

6 VSAFAS,
4 priedas

1.4 Dividendai

Jei 10 VSAFAS 2 pr., 1.3 eil. rodoma
dividendų suma, tuomet 6 VSAFAS 4
pr., 1.4 eil. suma turi būti lygi 0 ir
atvirkščiai.

Įspėjimas
Dividendai jau parodyti vienoje iš aiškinamojo rašto
lentelių: "Kitos pajamos" - "Pajamos iš dividendų" arba
"Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos"
- "Dividendai". Kitoje lentelėje dividendų suma turi būti
lygi 0.

X

X

4 8 VSAFAS,
1 priedas

3.1 Parduota
10 stulpelis - Iš viso

10 VSAFAS,
2 priedas

1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo
2.1 Pajamos iš atsargų pardavimo
3 stulpelis - Ataskaitinis laikotarpis

Jei 8 VSAFAS 1 pr., 3.1. eil.
lygi/nelygi 0, tai ir 10 VSAFAS 2 pr.,
1.4 eil. (ŽL) arba 2.1 eil. (AL) 3 st.
suma lygi/nelygi 0.

Aiškinamojo rašto lentelėje "Atsargų vertės
Įspėjimas
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" iš viso parduotų
atsargų vertė lygi/nelygi 0. Todėl Aiškinamojo rašto
lentelėje "Kitos pajamos" Pagrindinės ir kitos veiklos
pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį
turi būti lygios/nelygios 0.

X

X

5 12 VSAFAS,
1 priedas
13 VSAFAS,
1 priedas
16 VSAFAS,
3 ir 4 priedas

12 VSAFAS:
3.1 parduoto
16 stulpelis - iš viso

10 VSAFAS,
2 priedas

1.5. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas
2.2. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas
3 stulpelis - Ataskaitinis laikotarpis

Jei 12 VSAFAS 1 pr., 13 VSAFAS 1
pr., ir 16 VSAFAS 3 ir 4 pr., 3.1 eil.
sumos lygios 0, tai ir 10 VSAFAS 2
pr., 1.5., 2.2. eil., 3 st. suma lygi 0.

Įspėjimas
Aiškinamojo rašto lentelėje "Ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį" pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje
"Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį" ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje
"Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" pardavimo suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba
aiškinamojo rašto lentelėje "Biologinio turto, įvertinto
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi
0. Todėl Aiškinamojo rašto lentelėje "Kitos pajamos"
"Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ilgalaikio
materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas" bei
"Kitos veiklos pajamos. Ilgalaikio materialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas" per ataskaitinį
laikotarpį turi būti lygus 0.

X

X

Blokavimas

X

X

13 VSAFAS:
3.1 parduoto
11 stulpelis - iš viso
16 VSAFAS 3 priedas:
3.1 Pardavimo
6 stulpelis - iš viso
16 VSAFAS 4 priedas:
3.1 Pardavimo
6 stulpelis - iš viso

Blokavimas

6 8 VSAFAS,
1 priedas

3. Atsargų sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį

8 VSAFAS,
1 priedas

10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų
nuvertėjimas

Jei 8 VSAFAS 1 pr., 3 eil. suma lygi 0 - Jei aiškinamojo rašto lentelėje "Atsargų vertės
tai 10 eil. taip pat turi būti lygi 0.
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" Atsargų
sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra lygus 0, tai
tos pačios lentelės per ataskaitinį laikotarpį parduotų,
perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų
nuvertėjimas taip pat turi būti lygus 0.

7 12 VSAFAS,
1 priedas

3. Parduoto, perduoto ir nurašyto
turto suma per ataskaitinį laikotarpį

12 VSAFAS,
1 priedas

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nusidėvėjimo suma
16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma
22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios
vertės suma

Jei 12 VSAFAS 1 pr. 3 eil. suma yra
lygi 0, tai to paties pr. 9, 16 ir 21 eil.
sumos taip pat lygios 0.

Jei aiškinamojo rašto lentelės "Ilgalaikio materialiojo
Blokavimas
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį" Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma
per ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0,tai sukaupta
parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo
suma, Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo
suma bei Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios
vertės suma turi būti lygi 0.

X

X

8 13 VSAFAS,
1 priedas

3. Parduoto, perduoto ir nurašyto
turto suma per ataskaitinį laikotarpį

13 VSAFAS,
1 priedas

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
16. Sukaupta perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma

Jei 13 VSAFAS 1 pr., 3 eil. suma lygi Jei aiškinamojo rašto lentelės "Nematerialiojo turto
Blokavimas
0, tai to paties pr., 9 ir 16 eilučių
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
sumos taip pat lygios 0
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį yra lygi 0, tai Sukaupta parduoto,
perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma ir/arba
Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma
turi būti lygi 0.

X

X

9 17 VSAFAS,
9 priedas

1.1 Išleistos obligacijos
1.2 Išleisti iždo vekseliai
1.3 Gautos paskolos
2.1 Išleistos obligacijos
2.2 Išleisti iždo vekseliai
2.3 Gautos paskolos

17 VSAFAS,
11 priedas

7. Iš viso
17 VSAFAS 9 pr., 1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,
3 stulpelis - Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė 2.2., 2.3. eil. balansinių verčių sumos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
sutapti su 17 VSAFAS 10 pr., 7 eil., 3
st. sumomis.

Aiškinamojo rašto lentelės "Finansinių įsipareigojimų Blokavimas
pokytis per ataskaitinį laikotarpį" eilučių "1.1 Išleistos
obligacijos", "1.2 Išleisti iždo vekseliai", "1.3 Gautos
paskolos", "2.1 Išleistos obligacijos", "2.2 Išleisti iždo
vekseliai" ir "2.3 Gautos paskolos" balansinių verčių
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su
aiškinamojo rašto lentelės "Gautos paskolos ir išleisti
ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir
išpirkimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio paskutinę
dieną" balansine finansinių įsipareigojimų verte iš viso.

X

X

10 18 VSAFAS,
3 priedas

12 Iš viso atidėjinių
8 stulpelis - Atidėjinių vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2 VSAFAS,
3 priedas

E.I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
E.II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir
trumpalaikiai atidėjiniai

18 VSAFAS 3 pr., 12 eil., 8 st. suma
turi sutapti su 2 VSAFAS 3 pr., E.I.2
eil. ir E.II.1 eil. suma.

Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje
"Atidėjiniai pagal jų paskirtį" ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių
atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies
bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

X

X

11 2 VSAFAS,
3 priedas

F.III.1. Einamųjų metų perviršis ar
deficitas

3 VSAFAS,
3 priedas

G. Grynasis perviršis ir deficitas prieš nuosavybės
metodo įtaką

2 VSAFAS 3 pr., F.III.1.eil. suma turi FBA skirtumas tarp "Einamųjų metų perviršio ar
Įspėjimas
sutapti su 3 VSAFAS 3 pr., G eil.
deficito" praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir
suma.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesutampa su VRA
pateiktu "Einamųjų metų perviršiu ar deficitu prieš
nuosavybės metodo įtaką " per ataskaitinį laikotarpį.

12 3 VSAFAS,
1 priedas

I. Grynasis perviršis ar deficitas

4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis
ar deficitas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka (įvedimo
formose 6 stulpelis)
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas (įvedimo
formose 7 stulpelis)

3 VSAFAS 1 pr., I.eil. suma turi
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 7 st.
(įvedimo formose 6 st.), 8 st. (įvedimo formose 7 st.) 16 eil. suma.

VRA "Grynasis perviršis ar deficitas" per ataskaitinį
laikotarpį nesutampa su GTPA pateikta "Grynojo
perviršio ar deficito " suma susidedančia iš eilučių
"Nuosavybės metodo įtaka" ir "Sukauptas perviršis ar
deficitas" sumos ataskaitinių metų paskutinę dieną.

Blokavimas

Blokavimas

X
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2
13 3 VSAFAS,
2 priedas

3
J. Grynasis perviršis ar deficitas

4
4 VSAFAS,
1 priedas

5
16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis
ar deficitas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka (įvedimo
formose 6 stulpelis)
10 stulpelis - Mažumos dalis (įvedimo formose-nėra)
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas (įvedimo
formose 7 stulpelis)

6
3 VSAFAS 2 pr., J.eil. suma turi
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 7 st.
(įvedimo formose 6 st.), 8 st. (įvedimo formose 7 st.), 10 st.
(įvedimo formose-nėra) 16 eil. suma.

7
8
VRA "Grynasis perviršis ar deficitas" per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį nesutampa su GTPA pateikta "Grynojo
perviršio ar deficito " suma susidedančia iš eilučių
"Nuosavybės metodo įtaka", "Sukauptas perviršis ar
deficitas" ir "Mažumos dalis" sumos ataskaitinių metų
paskutinę dieną.

14 3 VSAFAS,
3 priedas

I. Grynasis perviršis ar deficitas

4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis
ar deficitas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas
10 stulpelis - Mažumos dalis

3 VSAFAS 3 pr., I.eil. suma turi
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 7 st.
(įvedimo formose 6 st.), 8 st. (įvedimo formose 7 st.), 10 st.
(įvedimo formose-nėra) 16 eil. suma.

VRA "Grynasis perviršis ar deficitas" per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį nesutampa su GTPA pateikta "Grynojo
perviršio ar deficito " suma susidedančia iš eilučių
"Nuosavybės metodo įtaka", "Sukauptas perviršis ar
deficitas" ir "Mažumos dalis" sumos ataskaitinių metų
paskutinę dieną.

X

15 3 VSAFAS,
2 priedas

J.I. Tenkantis kontroliuojančiam
subjektui

4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis
ar deficitas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka ir
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas

3 VSAFAS 2 pr., J.I. eil. suma turi
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 7 st.
(įvedimo formose 6 st.), 8 st. (įvedimo formose 7 st.) 16 eil. suma.

VRA "Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti
kontroliuojančiajam subjektui" ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių "Nuosavybės
metodo įtaka" ir "Sukauptas perviršis ar deficitas"
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Blokavimas

X

16 3 VSAFAS,
3 priedas

I.I. Tenkantis kontroliuojančiam
subjektui

4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis
ar deficitas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka ir
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas

3 VSAFAS 3 pr., I.I. eil. suma turi
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 7 st.
(įvedimo formose 6 st.), 8 st. (įvedimo formose 7 st.) 16 eil. suma.

VRA "Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti
kontroliuojančiajam subjektui" ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių "Nuosavybės
metodo įtaka" ir "Sukauptas perviršis ar deficitas"
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Blokavimas

X

17 3 VSAFAS,
2 priedas

Tenkantis mažumos daliai

4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 3 VSAFAS 2 pr., J.I. eil. suma turi
VRA "Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos Blokavimas
ar deficitas
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 10 daliai" per ataskaitinį laikotarpį nesutampa su GTPA
10 stulpelis - Mažumos dalis
st. suma.
pateiktu "Grynuoju perviršiu ar deficitu " ataskaitinių
metų paskutinę dieną.

X

18 2 VSAFAS,
2 priedas

F.III. Nuosavybės metodo įtaka
Stulpelis - Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Stulpelis - Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio diena

3 VSAFAS,
2 priedas

I. Nuosavybės metodo įtaka
Stulpelis - Ataskaitinis laikotarpis

2 VSAFAS 2 pr., F.III. eil. sumų
paskutinę praėjusio laikotarpio dieną ir
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
skirtumas turi sutapti su 3 VSAFAS 2
pr., I. eil. suma per ataskaitinį
laikotarpį.

FBA eilutės "Nuosavybės metodo įtaka" sumų
paskutinę praėjusio laikotarpio dieną ir paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną skirtumas nėra lygus
VRA eilutės "Nuosavybės metodo įtaka" sumai per
ataskaitinį laikotarpį.

Blokavimas

X

19 2 VSAFAS,
2 priedas

A.I.5. Prestižas

13 VSAFAS,
1 priedas

10 stulpelis. Prestižas

Nekonsoliduotose ataskaitose 2
VSAFAS 2 pr., A.I.5. eil. suma ir 13
VSAFAS 1 pr., 10 st. suma turi būti
lygi 0.

Nekonsoliduotose ataskaitose FBA eilutėje "Prestižas" Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta suma ir/ar
aiškinamojo rašto lentelėje "Nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį"
stulpelyje "Prestižas" pateikta suma nėra lygi 0.

X

20 2 VSAFAS,
2 priedas

A.I.5. Prestižas

x

x

Nekonsoliduotose ataskaitose 2
VSAFAS 2 pr., A.I.5. eil. suma turi
būti lygi 0.

FBA eilutės "Prestižas" suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nėra lygi 0.

X

21 2 VSAFAS,
3 priedas

Finansavimo sumos iš valstybės
20 VSAFAS,
biudžeto. Finansinės būklės ataskaita, 3 priedas
4, 5 stulpeliai, D.I eilutė

ARF. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę
Nacionaliniu lygmeniu 2 VSAFAS 3
paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 3-10 pr., D.I. eil. ir 20 VSAFAS 3 pr., 1 eil.
stulpeliai, 1 eilutė
3-10 st. apyvartos arba likučiai turi
būti lygūs 0.

Nacionaliniu lygmeniu FBA "Finansavimo sumos iš
Blokavimas
valstybės biudžeto" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygios 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje
"Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" Finansavimo sumų iš
valstybės biudžeto apyvarta ir/arba likučiai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje nėra lygūs 0.

X

22 2 VSAFAS,
3 priedas

x

24 2 VSAFAS,
2 priedas

Dalininkų kapitalas. FBA. 4, 5
stulpeliai, F.I eilutė

x

x

Nacionaliniu lygmeniu 2 VSAFAS 3
pr., D.I. eil. likutis ir apyvartos turi
būti lygūs 0.
2 VSAFAS 2 pr., F.I. eil. 4, 5 st. ir 4
VSAFAS 1 pr., 4 st. likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje bei apyvarta turi
būti lygi 0.
2 VSAFAS 2 pr., F.I. eil. 4, 5 st.
likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje bei apyvarta turi būti lygi 0.

Nacionaliniu lygmeniu FBA "Finansavimo sumos iš
Blokavimas
valstybės biudžeto" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygios 0.
FBA "Dalininkų kapitalas" ataskaitinio laikotarpio
Blokavimas
pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA "Dalininkų
kapitalas" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus
0.
FBA "Dalininkų kapitalas" ataskaitinio laikotarpio
Blokavimas
pabaigoje nėra lygus 0.

X

23 2 VSAFAS,
2 priedas

Finansavimo sumos iš valstybės
x
biudžeto. Finansinės būklės ataskaita,
4, 5 stulpeliai, D.I eilutė
Dalininkų kapitalas. FBA. 4, 5
4 VSAFAS,
stulpeliai, F.I eilutė
1 priedas

25 4 VSAFAS,
1 priedas

Tikrosios vertės rezervo likutis,
x
gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito
viešojo sektoriaus subjekto. Grynojo
turto pokyčių ataskaita, 5 stulpelis, 2
eilutė
Tikrosios vertės rezervo likutis,
x
perduotas perleidus ilgalaikį turtą
kitam viešojo sektoriaus subjektui.
Grynojo turto pokyčių ataskaita, 5
stulpelis, 3 eilutė
Informacija apie išankstinius
x
apmokėjimus. Išankstiniai
apmokėjimai viešojo sektoriaus
subjektams pavedimams vykdyti. 3, 4
stulpeliai, 1.2 eilutė

x

Nacionaliniu lygmeniu 4 VSAFAS 1
pr., 2 eil. 5 st. likutis ir apyvarta turi
būti lygi 0.

Nacionaliniu lygmeniu GTPA "Tikrosios vertės rezervo Blokavimas
likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo
sektoriaus subjekto" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygus 0.

X

x

Nacionaliniu lygmeniu 4 VSAFAS 1
pr., 3 eil. 5 st. likutis ir apyvarta turi
būti lygi 0.

Nacionaliniu lygmeniu GTPA "Tikrosios vertės rezervo Blokavimas
likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam
subjektui" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus
0.

X

x

Nacionaliniu lygmeniu 6 VSAFAS 6
pr., 1.2 eil. 3, 4 st. likučiai ir apyvarta
turi būti lygi 0.

Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
"Informacija apie išankstinius apmokėjimus" eilutės
"Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus
subjektams pavedimams vykdyti" sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje nėra lygios 0.

Blokavimas

X

26 4 VSAFAS,
1 priedas

27 6 VSAFAS,
6 priedas

Dalininkų kapitalas. Grynojo turto pokyčių
ataskaita. 4 stulpelis

Blokavimas

9
X

10
X

X

X

X

28 17 VSAFAS,
7 priedas

Informacijos apie per vienerius metus x
gautinas sumas. Gautinos
trumpalaikės sumos iš viešojo
sektoriaus subjektų. 4, 7 stulpeliai.

x

Nacionaliniu lygmeniu 17 VSAFAS 7
pr., 4, 7 st. sumos turi būti lygios 0.

Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
Blokavimas
"Informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas"
stulpelių "Gautinos trumpalaikės sumos iš viešojo
sektoriaus subjektų" ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygios 0.

X

29 17 VSAFAS,
12 priedas

ARF: Informacija apie kai kurias
mokėtinas sumas. Trumpalaikės
mokėtinos sumos viešojo sektoriaus
subjektams. 4, 7 stulpeliai.

x

x

Nacionaliniu lygmeniu 17 VSAFAS 12 Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
Blokavimas
pr., 4, 7 st. sumos turi būti lygios 0.
"Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas
sumas" trumpalaikės mokėtinos sumos viešojo
sektoriaus subjektams paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną nėra lygios 0.

X

30 20 VSAFAS,
3 priedas

ARF: Finansavimo sumos pagal
x
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai
per ataskaitinį laikotarpį. Perduota
kitiems viešojo sektoriaus subjektams.
5 stulpelis

x

Nacionaliniu lygmeniu 20 VSAFAS 3
pr., 5 st. sumos turi būti lygios 0.

X

Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
Blokavimas
"Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį" - stulpelio "Perduota
kitiems viešojo sektoriaus subjektams" sumos nėra
lygios 0.

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

2
31 2 VSAFAS,
1 priedas

3
C. V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

4
5 VSAFAS, 1
priedas

5
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)

32 13 VSAFAS, 1
priedas

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį
11
stulpelis "Iš viso"

Nematerialiojo turto Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma per
pastabų duomenų ataskaitinį laikotarpį. 6 stulpelis "Iš viso".
įvedimo forma 3
(įvedimo formos
pavadinimas)

33 13 VSAFAS, 1
priedas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

6
7
8
2 VSAFAS 1 pr., C.V. eil. pokytis per FBA pinigų ir pinigų ekvivalentų pabaigos ir pradžios Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su 5 likučių skirtumas nesutampa su PSA pateiktu pinigų ir
VSAFAS 1 pr., eil. "Pinigai ir pinigų pinigų ekvivalentų padidėjimu (sumažėjimu).
ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)".

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms
9

10

X

X

13 VSAFAS 1 pr., 14 eil., 11 st. suma
turi sutapti su "Nematerialiojo turto
pastabų duomenų įvedimo forma 3" (6
st.) pateikta suma.

13 VSAFAS 1 priede pateikta "Apskaičiuotų
Blokavimas
nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį" iš
viso nesutampa su "Nematerialiojo turto pastabų
duomenų įvedimo formoje 3" esančioje lentelėje
pateikta "Pripažintų nuvertėjimo nuostolių" suma iš
viso per ataskaitinį laikotarpį.

X

X

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per Nematerialiojo turto Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių
pastabų duomenų suma per ataskaitinį laikotarpį. 8 stulpelis "Iš viso".
ataskaitinį laikotarpį.
11
įvedimo forma 3
stulpelis "Iš viso"
(įvedimo formos
pavadinimas)

13 VSAFAS 1 pr., 15 eil., 11 st. suma
turi sutapti su "Nematerialiojo turto
pastabų duomenų įvedimo forma 3" (8
st.) pateikta suma.

13 VSAFAS 1 priede pateikta "Panaikinta nuvertėjimo Blokavimas
suma per ataskaitinį laikotarpį" iš viso nesutampa su
Nematerialiojo turto pastabų duomenų įvedimo formoje
3 esančioje lentelėje pateikta "Panaikintų ar sumažintų
turto nuvertėjimo nuostolių" suma iš viso per
ataskaitinį laikotarpį.

X

X

34 12 VSAFAS, 1
priedas

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma
per ataskaitinį laikotarpį.
16
stulpelis "Iš viso"

12 VSAFAS 1 pr., 14 eil. 16 st. suma
turi sutapti su "Ilgalaikio materialiojo
turto pastabų duomenų įvedimo forma
4" (6 st.) pateikta suma.

12 VSAFAS 1 priede pateikta "Apskaičiuotų
Blokavimas
nuvertėjimo nuostolių suma per ataskaitinį laikotarpį" iš
viso nesutampa su "Ilgalaikio materialiojo turto pastabų
duomenų įvedimo formoje 4" esančioje lentelėje
pateikta "Pripažintų nuvertėjimo nuostolių" suma iš
viso per ataskaitinį laikotarpį".

X

X

35 12 VSAFAS, 1
priedas

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per Ilgalaikio
ataskaitinį laikotarpį.
16
materialiojo turto
stulpelis "Iš viso"
pastabų duomenų
įvedimo forma 4
(įvedimo formos
pavadinimas)

Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių 12 VSAFAS 1 pr., 15 eil. 16 st. suma
suma per ataskaitinį laikotarpį. 8 stulpelis "Iš viso". turi sutapti su "Ilgalaikio materialiojo
turto pastabų duomenų įvedimo forma
4" (8 st.) pateikta suma.

12 VSAFAS 1 priede pateikta "Panaikinta nuvertėjimo Blokavimas
suma per ataskaitinį laikotarpį" iš viso nesutampa su
"Ilgalaikio materialiojo turto pastabų duomenų įvedimo
formoje 4" esančioje lentelėje pateikta "Panaikintų ar
sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių" suma iš viso
per ataskaitinį laikotarpį.

X

X

36 16 VSAFAS, 4
priedas

3.5 Biologinio turto sumažėjimas dėl Biologinio turto
nuvertėjimo. 6 stulpelis "Iš viso".
pastabų duomenų
įvedimo forma 2
(įvedimo formos
pavadinimas)

Pripažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį 16 VSAFAS 4 pr., 3.5 eil., 6 st. suma
turi sutapti su "Biologinio turto
laikotarpį (6 stulpelis "iš viso") ir Panaikintų ar
sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį pastabų duomenų įvedimo forma 2" (6
laikotarpį (8 stulpelis "iš viso") suma.
st.) ir (8 st.) suma.

16 VSAFAS 4 priede pateikta "Nuvertėjimo" suma iš Blokavimas
viso nesutampa su "Biologinio turto pastabų duomenų
įvedimo formoje 2" esančioje lentelėje "Visų per
ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar
sumažintų biologinio turto nuvertėjimo nuostolių
informacija:" pateikta Pripažintų turto nuvertėjimo
nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (6 stulpelis "iš viso")
ir Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių
per ataskaitinį laikotarpį (8 stulpelis "iš viso") suma.

X

X

37 VRA, 2 priedas

B.XI. Nuomos. 4 stulpelis
"Ataskaitinis laikotarpis"

Įsipareigojimų,
atsirandančių iš
nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir
kito turto
perdavimo sutarčių
pastabų duomenų
įvedimo forma 1
(įvedimo formos
pavadinimas)

Pastaba "Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio
sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų
laikotarpio pajamomis sumos". Pagrindinės nuomos
įmokos ir neapibrėžtieji nuomos mokesčiai
ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną (3 stulpelis)

3 VSAFAS 2 pr., B.XI. eil., 4 st. suma
lygi "Nuomos įmokų pripažintų
laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos
įmokų pripažintų laikotarpio
pajamomis sumos" 1 ir 2 eilučių sumai
ataskaitinio laikotarpio paskutinę
dieną.

Įspėjimas
VRA, 2 priede pateikta nuomos sąnaudų suma per
ataskaitinį laikotarpį nesutampa su "Įsipareigojimų,
atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir
kito turto perdavimo sutarčių pastabų duomenų
įvedimo formoje 1" esančioje lentelėje pateikta
Pagrindinių nuomos įmokų ir Neapibrėžtųjų nuomos
mokesčių suma ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną.

X

X

38 17 VSAFAS, 5
priedas

1.1 eilutė, Suteiktos paskolos

17-ojo VSAFAS, 6 1.2 eilutė, Nuo vienerių iki penkerių metų
priedas
1.3 eilutė, Po penkerių metų

17 VSAFAS, 5 pr., 1.1 eil., 12 st.
suma turi sutapti su 17 VSAFAS, 6
pr., 1.2 ir 1.3 eil., 5 st., sumų suma

Ilgalaikių suteiktų paskolų suma laikotarpio pabaigai
Blokavimas
nesutampa su paskolų, kurių gražinimo laikotarpis nuo
vienerių iki penkerių metų ir po penkerių metų sumų
suma

X

39 4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio
3 VSAFAS,
grynasis perviršis ar deficitas
2 priedas
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka
(įvedimo formose 6 stulpelis)

I. Nuosavybės metodo įtaka
Stulpelis - Ataskaitinis laikotarpis

4 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 7 st.
ataskaitinio laikotarpio suma turi
sutapti su 3 VSAFAS 2 pr., I eil., st.
"Ataskaitinis laikotarpis" suma

GTPA eilutės "Ataskaitinio laikotarpio grynasis
Blokavimas
perviršis ar deficitas" (nuosavybės metodo įtaka)
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA
eilutėje "Nuosavybės metodo įtaka" pateikta suma per
ataskaitinį laikotarpį.

X

X

40 4 VSAFAS,
1 priedas

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio
3 VSAFAS,
grynasis perviršis ar deficitas
2 priedas
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar
deficitas (įvedimo formose 7 stulpelis)

H. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės
metodo įtaką
Stulpelis - Ataskaitinis laikotarpis

4 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 8 st.
ataskaitinio laikotarpio suma turi
sutapti su 3 VSAFAS 2 pr., H eil., st.
"Ataskaitinis laikotarpis" suma

GTPA eilutės "Ataskaitinio laikotarpio grynasis
Blokavimas
perviršis ar deficitas" (sukauptas perviršis ar deficitas)
ataskaitinio laikotarpio suma nesutampa su VRA
eilutėje " Grynasis perviršis ar deficitas prieš
nuosavybės metodo įtaką" pateikta suma per ataskaitinį
laikotarpį.

X

X

41 19 VSAFAS, 4
priedas

6 eilutė - Dabartinė finansinės
nuomos įsipareigojimų vertė (3
stulpelis)

19 VSAFAS, 4
priedas

1.1 eilutė, Dabartinė finansinių nuomos
įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis), 4 st.
1.2 eilutė, Dabartinė finansinių nuomos
įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai), 4 st.
2 eilutė, Nuo vienerių iki penkerių metų, 4 st.
3 eilutė, Po penkerių metų, 4 st.

19 VSAFAS 4 pr., 6 eil., 3 st.
nurodyta dabartinės vertės suma turi
sutapti su 19 VSAFAS 4 pr., 1.1, 1.2,
2 ir 3 eil., 4 st. nurodytų dabartinių
verčių suma

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų
Blokavimas
pagrindinių nuomos įmokų dabartinė vertė turi sutapti
su per vienerius metus, nuo vienerių iki penkerių metų
ir po vienerių metų sueinančių įsipareigojimų sumų
dabartinių verčių suma

X

42 19 VSAFAS, 6
priedas

8 eilutė - Dabartinė gautinų
pagrindinių nuomos įmokų vertė (3
stulpelis)

19 VSAFAS, 6
priedas

1 eilutė, Per vienerius metus, 4 st.
2 eilutė, Nuo vienerių iki penkerių metų, 4 st.
3 eilutė, Po penkerių metų, 4 st.

19 VSAFAS 6 pr., 8 eil., 3 st.
nurodyta dabartinės vertės suma turi
sutapti su 19 VSAFAS 6 pr., 1, 2 ir 3
eil., 4 st. nurodytų dabartinių verčių
suma

Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą (pagal
Blokavimas
finansinės nuomos sutartis) dabartinė vertė turi sutapti
su per vienerius metus, nuo vienerių iki penkerių metų
ir po vienerių metų bendrųjų investicijų į nuomojamą
turtą (pagal finansinės nuomos sutartis) sumų
dabartinių verčių suma

X

43 20 VSAFAS, 4
priedas

1 eilutė - Iš valstybės biudžeto
(išskyrus prie valstybės asignavimų
priklausančią finansavimo sumų
(gautų arba gautinų) iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų dalį) (12
stulpelis)

20 VSAFAS, 5
priedas

1 eilutė, Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės
biudžeto asignavimų priklausančią finansavimo sumų
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų dalį), 8 st.

20 VSAFAS 4 pr., 1 eil., 12 st.
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 1 eil.,
8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų priklausančią
finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį) likučiai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti

X

Ilgalaikio
materialiojo turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 4
(įvedimo formos
pavadinimas)

Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma per
ataskaitinį laikotarpį. 6 stulpelis "Iš viso".

Blokavimas

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

9

10

2
44 20 VSAFAS, 4
priedas

3
4
2 eilutė - Iš savivaldybės biudžeto (12 20 VSAFAS, 5
stulpelis)
priedas

5
2 eilutė, Iš savivaldybės biudžeto, 8 st.

6
7
20 VSAFAS 4 pr., 2 eil., 12 st.
Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likučiai
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 2 eil.,
8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje

8
Blokavimas

X

45 20 VSAFAS, 4
priedas

3 eilutė - Iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (12 stulpelis)

3 eilutė, Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, 8 st.

20 VSAFAS 4 pr., 3 eil., 12 st.
Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje valstybių ir tarptautinių organizacijų likučiai
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 3 eil., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti
8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje

Blokavimas

X

46 20 VSAFAS, 4
priedas

4 eilutė - Iš kitų šaltinių (12 stulpelis) 20 VSAFAS, 5
priedas

4 eilutė, Iš kitų šaltinių, 8 st.

20 VSAFAS 4 pr., 4 eil., 12 st.
Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje laikotarpio pabaigoje turi sutapti
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 4 eil.,
8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje

Blokavimas

X

47

1KL Ilgalaikis turtas+2KL
Trumpalaikis turtas

20 VSAFAS, 5
priedas

Finansinių ataskaitų sutikrinimo su bendruoju privalomuoju sąskaitų planu korektiškumo tikrinimo taisyklės (sąsajos)

48 2 VSAFAS, 2
priedas

A. ILGALAIKIS TURTAS

3KL Grynasis turtas + 4KL Finansavimo sumos + 1KL Ilgalaikis turtas+2KL
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai + 6KL Trumpalaikiai Trumpalaikis turtas = - (3KL Grynasis
įsipareigojimai
turtas + 4KL Finansavimo sumos +
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai + 6KL
Trumpalaikiai įsipareigojimai)

Privalomojo bendrojo sąskaitų plano bendra kontrolė: Blokavimas
Ilgalaikio turto ir Trumpalaikio turto suma turi sutapti
su Grynojo turtom Finansavimo sumų Ilgalaikių
įsipareigojimų ir Trumpalaikių įsipareigojimų suma.

Ilgalaikis turtas

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
ilgalaikis turtas turi sutapti.

49 13 VSAFAS, 1
priedas

I. Nematerialusis turtas - 11
stulpelis, 19 eilutė

Nematerialusis turtas

50 12 VSAFAS, 1
priedas

25 eilutė, Iš viso - 16 stulpelis

Ilgalaikis materialusis turtas

51 6 VSAFAS, 5
priedas

3. Iš viso

52 6 VSAFAS, 5
priedas

1. Investicijos į nuosavybės
vertybinius popierius

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

53 6 VSAFAS, 5
priedas

1.1. Investicijos į kontroliuojamus
viešojo sektoriaus subjektus

54 6 VSAFAS, 5
priedas

2 VSAFAS, 2 pr., A. eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
plano 1 KL atėmus biologinį turtą.

Blokavimas
X

13 VSAFAS, 1 pr., 19 eil. 11 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
nematerialusis turtas turi sutapti
sąskaitų plano 11 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

12 VSAFAS, 1 pr., 25 eil. 16 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikis materialusis turtas turi sutapti
sąskaitų plano 12 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 7 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
Ilgalaikis finansinis turtas turi sutapti
sąskaitų plano 16 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 1 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
investicijos į nuosavybės vertybinius popierius turi
sąskaitų plano 161 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

Blokavimas

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
subjektus

6 VSAFAS, 5 pr., 1.1 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1611 sąskaitoje
nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
subjektus turi sutapti

Blokavimas

1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne
viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius
subjektus

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus
ir asocijuotuosius subjektus

6 VSAFAS, 5 pr., 1.2 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1612 sąskaitoje
nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir
asocijuotuosius subjektus turi sutapti

Blokavimas

55 6 VSAFAS, 5
priedas

1.3. Investicijos į kitus subjektus

Investicijos į kitus subjektus

6 VSAFAS, 5 pr., 1.3 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1613 sąskaitoje
nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
investicijos į kitus subjektus turi sutapti

Blokavimas

56 6 VSAFAS, 5
priedas

2. Investicijos į ne nuosavybės
vertybinius popierius

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

57 6 VSAFAS, 5
priedas

2.1. Investicijos į iki išpirkimo
termino laikomą finansinį turtą

Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį 6 VSAFAS, 5 pr., 2.1 eil. 3 st. suma
turtą
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1621 sąskaitoje
nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį
turtą turi sutapti

58 6 VSAFAS, 5
priedas

2.2. Investicijos į parduoti laikomą
finansinį turtą

Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
Blokavimas
investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą turi sutapti

59 6 VSAFAS, 5
priedas

3. Po vienų metų gautinos sumos

Po vienų metų gautinos sumos

60 6 VSAFAS, 5
priedas

4. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

61 6 VSAFAS, 5
priedas

5. Kitas ilgalaikis finansinis turtas

62 6 VSAFAS, 5
priedas

6. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

63 2 VSAFAS, 2
priedas

A.IV. Kitas ilgalaikis turtas

Kitas ilgalaikis turtas

64 2 VSAFAS, 2
priedas

B. BIOLOGINIS TURTAS

65 2 VSAFAS, 2
priedas

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

66 8 VSAFAS, 1
priedas

13 eilutė ; Iš viso - 10 stulpelis

67 6 VSAFAS, 6
priedas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė
vertė (1-2)

Išankstiniai apmokėjimai

68 2 VSAFAS, 2
priedas

C.III. Per vienus metus gautinos
sumos

Per vienus metus gautinos sumos

69 2 VSAFAS, 2
priedas

C.III.1 Gautinos trumpalaikės
finansinės sumos

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

70 9 VSAFAS, 4
priedas

6 Eilutė, Gautinos mokesčių sumos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje* - 4
stulpelis

Gautinos mokesčių sumos

71 9 VSAFAS, 5
priedas

5 Eilutė, Gautinos socialinių įmokų
sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje* - 4 stulpelis

Gautinos socialinės įmokos

Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Biologinis turtas

Trumpalaikis turtas

Atsargos

6 VSAFAS, 5 pr., 2 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius turi
sąskaitų plano 162 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

6 VSAFAS, 5 pr., 2.2 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1622 sąskaitoje
nurodyta suma.

X

X

X

X

X

X

X

X
Blokavimas
X
Blokavimas
X

6 VSAFAS, 5 pr., 3 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane po
sutapti su bendrojo privalomojo
vienerių metų gautinos sumos turi sutapti
sąskaitų plano 163 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 4 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikiai terminuotieji indėliai turi sutapti
sąskaitų plano 164 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 5 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane kitas
ilgalaikis finansinis turtas turi sutapti
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 165 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 6 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 166 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., A.IV eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 17 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane kitas
Ilgalaikis turtas turi sutapti

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., B. eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 19 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
biologinis turtas turi sutapti

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., C. eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 2 klasėje.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
trumpalaikis turtas turi sutapti

Blokavimas

8 VSAFAS, 1 pr., 13 eil. 10 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 20 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
atsargos turi sutapti

Blokavimas

6 VSAFAS, 6 pr., 3 eil. , 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 21 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
išankstiniai apmokėjimai turi sutapti

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 VSAFAS, 2 pr., C.III. eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane per
vienerius metus gautinos sumos turi sutapti
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 22 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., C.III.1 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos trumpalaikės finansinės sumos turi sutapti
sąskaitų plano 221 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 4 pr., 6 eil., 4 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos mokesčių sumos turi sutapti
sąskaitų plano 223 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 5 pr., 5 eil., 4 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos socialinės įmokos turi sutapti
sąskaitų plano 224 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
4

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
5
Gautinos finansavimo sumos

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

9

10

3
C.III.3 Gautinos finansavimo sumos

73 2 VSAFAS, 2
priedas

C.III.4 Gautinos sumos už turto
naudojimą, parduotas prekes, turtą,
paslaugas

Gautinos sumos už turto naudojimą ir Gautinos
sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas

2 VSAFAS, 2 pr.,C. III.4 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
Blokavimas
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,
sąskaitų plano 225-226 sąskaitose
turtą, paslaugas turi sutapti
nurodytų sumų suma.

X

74 2 VSAFAS, 2
priedas

C.III.5 Sukauptos gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos

2 VSAFAS, 2 pr., C.III.5 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
sukauptos gautinos sumos turi sutapti
sąskaitų plano 228 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas
X

75 2 VSAFAS, 2
priedas

C.III.6 Kitos gautinos sumos

2 VSAFAS, 2 pr., C.III.6 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane kitos
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos sumos turi sutapti
sąskaitų plano 229 ir 227 sąskaitose
nurodyta suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., C.IV eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 23 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
trumpalaikės investicijos turi sutapti

Blokavimas

17 VSAFAS, 8 pr., 4 eil., 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 24 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane pinigai Blokavimas
ir pinigų ekvivalentai turi sutapti

76 2 VSAFAS, 2
priedas

C.IV Trumpalaikės investicijos

77 17 VSAFAS, 8
priedas

Iš viso pinigų ir pinigų
ekvivalentų (1+2+3) ; Iš viso - 3
stulpelis

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

78 17 VSAFAS, 8
priedas

3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija
trijų mėnesių ; Iš viso - 3 stulpelis

Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)

79 20 VSAFAS, 5
priedas

80 20 VSAFAS, 5
priedas

81 20 VSAFAS, 5
priedas

82 20 VSAFAS, 5
priedas

83 20 VSAFAS, 5
priedas

Iš viso - paskutinė eilutė ; Iš viso 8=6+7 stulpelis

FAR finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio Blokavimas
valstybių bei tarptautinių organizacijų ir bendrame
privalomajame sąskaitų plane finansavimo sumos
gautinos iš užsienio valstybių ir iš tarptautinių
organizacijų, gauta finansinė parama iš Europos
Sąjungos, gautos finansavimo sumos iš užsienio
valstybių, tarptautinių organizacijų, gautina finansinė
parama iš Europos Sąjungos turi sutapti

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto
(gautinos), Finansavimo sumos iš kitų šaltinių
(gautos)

20 VSAFAS, 5 pr., 4 eil., 8 st.suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 416 ir 426 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

FAR finansavimo sumos iš kitų šaltinių ir bendrame
privalomajame sąskaitų plane finansavimo sumos
gautinos iš savivaldybės biudžeto ir gautos iš kitų
šaltinių turi sutapti

Blokavimas

Ilgalaikiai įsipareigojimai

2 VSAFAS, 2 pr., E.I eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 5 klasėje.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
ilgalaikiai įsipareigojimai turi sutapti

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.I.2 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 51 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
ilgalaikiai atidėjiniai turi sutapti

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.II eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 6 klasėje.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
trumpalaikiai įsipareigojimai turi sutapti

4. Iš kitų šaltinių ; Iš viso - 8=6+7
stulpelis

E.II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis

E.II.3Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai

Ilgalaikiai atidėjiniai

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos; Iš viso - 3
stulpelis

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo
sumos

E.II.5 Mokėtinos sumos į Europos
Sąjungos biudžetą

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

E.II.6.1 Grąžintinos finansavimo
sumos

E.II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

E.II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos
ir jų permokos

Grąžintinos finansavimo sumos

Mokėtinos socialinės išmokos

Grąžintini mokesčiai ir įmokos

97 17 VSAFAS, 12
priedas

2 Tiekėjams mokėtinos sumos; ; Iš
viso - 3 stulpelis

Tiekėjams mokėtinos sumos

98 2 VSAFAS, 2
priedas

E.II.10 Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai

Mokėtinos sumos darbuotojams

100 4 VSAFAS, 1
priedas

F. GRYNASIS TURTAS

17. Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną; Dalininkų kapitalas 3 stulpelis

Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas

FAR finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
(išskyrus valstybės biudžeto asignavimams
priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį) ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane gautinos bei
gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto turi
sutapti

X

20 VSAFAS, 5 pr., 3 eil., 8 st.suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 411-413 ir 421-423
sąskaitose nurodytų sumų suma.

E.II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų
metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

99 2 VSAFAS, 2
priedas

Blokavimas

Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos),
Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų
(gautinos),Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos
(finansinė parama) (gautinos), Finansavimo sumos iš
užsienio valstybių (gautos), Finansavimo sumos iš
tarpt

3. Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų ;
Iš viso - 8=6+7 stulpelis

89 2 VSAFAS, 2
priedas

96 2 VSAFAS, 2
priedas

20 VSAFAS, 5 pr., 5 eil., 8 st.suma
FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su suma nurodyta bendrojo finansavimo sumos turi sutapti
privalomojo sąskaitų plano 4 klasėje.

X

X

FAR finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ir
Blokavimas
bendrame privalomajame sąskaitų plane gautinos bei
gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto turi
sutapti

E.II Trumpalaikiai įsipareigojimai

95 2 VSAFAS, 2
priedas

Blokavimas

20 VSAFAS, 5 pr., 2 eil., 8 st.suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 415 ir 425 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

88 2 VSAFAS, 2
priedas

94 2 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 8 pr., 3.6 eil., 3 st. suma FAR indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių ir
turi sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomajame sąskaitų trumpalaikės
sąskaitų plano 246 sąskaitoje nurodyta investicijos (iki 3 mėnesių) turi sutapti
suma.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto
(gautinos) ir Finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto (gautos)

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

93 2 VSAFAS, 2
priedas

X

2. Iš savivaldybės biudžeto; ; Iš viso 8=6+7 stulpelis

86 2 VSAFAS, 2
priedas

92 17 VSAFAS, 12
priedas

X

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 20 VSAFAS, 5 pr., 1 eil., 8 st.suma
ir Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 414 ir 424 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

E.I Ilgalaikiai įsipareigojimai

91 2 VSAFAS, 2
priedas

Finansavimo sumos

X

1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimams
priklausančią finansavimo sumų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų dalį); ; Iš
viso - 8=6+7 stulpelis

84 2 VSAFAS, 2
priedas

90 2 VSAFAS, 2
priedas

Trumpalaikės investicijos

8
Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

2
72 2 VSAFAS, 2
priedas

Kitos gautinos sumos

6
7
2 VSAFAS, 2 pr., C.III.3 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos finansavimo sumos turi sutapti
sąskaitų plano 222 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.1 eil. suma turi FAR ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis,
sutapti su bendrojo privalomojo
trumpalaikiai atidėjiniai ir bendrame privalomajame
sąskaitų plano 61 sąskaitoje nurodyta sąskaitų plane trumpalaikiai atidėjiniai turi sutapti
suma.

Blokavimas
X
Blokavimas
X

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.2 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
Blokavimas
sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis turi sutapti
sąskaitų plano 62 sąskaitoje nurodyta
suma.

X

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.3 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai turi sutapti
sąskaitų plano 63 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas
X

17 VSAFAS, 12 pr., 1 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 64 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
turi sutapti

X

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.5 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą turi
sąskaitų plano 65 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.6.1 eil. suma
FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
grąžintinos finansavimo sumos turi sutapti
sąskaitų plano 686 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.7 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
mokėtinos socialinės išmokos turi sutapti
sąskaitų plano 66 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.8 eil. suma turi FAR grąžintini mokesčiai, įmokos bei jų permokos ir
sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomajame sąskaitų plane grąžintini
sąskaitų plano 67 sąskaitoje nurodyta mokesčiai ir įmokos turi sutapti
suma.

Blokavimas

17 VSAFAS, 12 pr., 2 eil. 3 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
tiekėjams mokėtinos sumos turi sutapti
sąskaitų plano 691 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.10 eil. suma
FAR su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane mokėtinos
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 692 sąskaitoje nurodyta sumos darbuotojams turi sutapti
suma.

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., F. eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 3 klasėje.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
grynasis turtas turi sutapti

Blokavimas

4 VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 33 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
dalininkų kapitalas turi sutapti

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

2
101 2 VSAFAS, 2
priedas

102 4 VSAFAS, 1
priedas

Kontrolės dalis Nr. 2

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

3

4

F.II Rezervai

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
5
Rezervai

17. Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną; Tikrosios vertės
rezervas - 4 stulpelis

Tikrosios vertės rezervas

17. Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną; Kiti rezervai - 5
stulpelis

Kiti rezervai

17. Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną; Nuosavybės metodo
įtaka - 6 stulpelis
17. Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną; Sukauptas perviršis
ar deficitas - 7 stulpelis

Sukauptas perviršis ar deficitas

105 3 VSAFAS, 2
priedas

I NUOSAVYBĖS METODO
ĮTAKA

Nuosavybės metodo įtaka

106 3 VSAFAS, 2
priedas

I. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos

103 4 VSAFAS, 1
priedas

104 4 VSAFAS, 1
priedas

107 3 VSAFAS, 2
priedas

108 9 VSAFAS, 6
priedas

109 9 VSAFAS, 6
priedas

II.1 Mokesčių pajamos grynąja verte

6 Eilutė ; Apskaičiuotos pajamos per
ataskaitinį laikotarpį - 3 stulpelis

Mokesčių pajamos

Apskaičiuotos mokesčių pajamos

6 Eilutė ; Pajamų sumažėjimas dėl
grąžintinų mokesčių per ataskaitinį
laikotarpį- 4 stulpelis

Grąžintinos mokesčių sumos

5 Eilutė ; Iš viso pajamų grynąja verte
per praėjusį ataskaitinį laikotarpį- 12
stulpelis

Socialinių įmokų pajamos

5 Eilutė Apskaičiuota socialinių
įmokų pajamų suma bendrąja verte
per ataskaitinį laikotarpį - 3 stulpelis

Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos

112 3 VSAFAS, 2
priedas

II.2.2 Pervestinų socialinių įmokų
suma

Pervestinos socialinės įmokos

114 25 VSAFAS, 1
priedas

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų;
Iš viso - 13 stulpelis

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

110 9 VSAFAS, 7
priedas

111 9 VSAFAS, 5
priedas

115 25 VSAFAS, 1
priedas

116 25 VSAFAS, 1
priedas

117 25 VSAFAS, 1
priedas

118 25 VSAFAS, 1
priedas

119 25 VSAFAS, 1
priedas

120 25 VSAFAS, 1
priedas

121 25 VSAFAS, 1
priedas

122 25 VSAFAS, 1
priedas

123 25 VSAFAS, 1
priedas

124 25 VSAFAS, 1
priedas

125 25 VSAFAS, 1
priedas

126 25 VSAFAS, 1
priedas

128 6 VSAFAS, 4
priedas

1.10. Socialinių išmokų; Iš viso - 13
stulpelis

1.12. Finansavimo ; Iš viso - 13
stulpelis

1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo ; Iš viso - 13 stulpelis

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos; ;
Iš viso - 13 stulpelis

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių; ;
Iš viso - 13 stulpelis

1.4. Komandiruočių ; Iš viso - 13
stulpelis

1.5. Transporto ; Iš viso - 13
stulpelis

1.6. Kvalifikacijos kėlimo ; Iš viso 13 stulpelis

1.7. Paprastojo remonto ir
eksploatavimo ; Iš viso - 13 stulpelis

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų
savikaina; ; Iš viso - 13 stulpelis

1.11. Nuomos; Iš viso - 13 stulpelis

1,13 Kitų paslaugų

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso
pasikeitimo

Socialinių išmokų sąnaudos

Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
6
2 VSAFAS, 2 pr., F.II eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 32 sąskaitoje nurodyta
suma.

Kontrolės tekstas
7
FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
rezervai turi sutapti

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
8
Blokavimas

4 VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 4 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
tikrosios vertės rezervas turi sutapti
sąskaitų plano 321 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

4 VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 5 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane kiti
turi sutapti su bendrojo privalomojo
rezervai turi sutapti
sąskaitų plano 322 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

4 VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 6 st. ir 7 st.
sumų suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 31
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sukaupto perviršio ar deficito ir nuosavybės metodo
įtakos sumų suma turi sutapti

Blokavimas

3 VSAFAS, 2 pr., I eil., suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 91 sąskaitoje nurodyta
suma.
3 VSAFAS, 2 pr., A.I eil., suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 70 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
nuosavybės metodo įtaka turi sutapti

Blokavimas

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
finansavimo pajamos turi sutapti

Blokavimas

3 VSAFAS, 2 pr., II.1 eil., suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 71 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR mokesčių pajamos grynąja verte ir bendrame
privalomajame sąskaitų plane mokesčių pajamos turi
sutapti

X

X

X

Blokavimas
X

9 VSAFAS, 6 pr., 6 eil., 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
apskaičiuotos mokesčių pajamos turi sutapti
sąskaitų plano 711 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 6 pr., 6 eil., 4 st. suma turi FAR pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių ir
sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomajame sąskaitų plane grąžintinos
sąskaitų plano 715 sąskaitoje nurodyta mokesčių sumos turi sutapti
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 7 pr., 5 eil., 12 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 72 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

FAR socialinių įmokų pajamos grynąja verte ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane socialinių
įmokų pajamos turi sutapti

X

X

X

9 VSAFAS, 5 pr., 5 eil., 3 st. suma turi FAR socialinių įmokų pajamos bendrąją verte ir
sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomajame sąskaitų plane apskaičiuotos
sąskaitų plano 721 sąskaitoje nurodyta socialinių įmokų pajamos turi sutapti
suma.

Blokavimas

3 VSAFAS, 2 pr., II.2.2 eil., suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
pervestinos socialinės įmokos turi sutapti
sąskaitų plano 722 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.8 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8709
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR nuvertėjimų ir nurašytos sumos bei bendrame
privalomajame sąskaitų plane nuvertėjimo ir nurašytų
sumų sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.10 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 82
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR socialinės išmokos ir bendrame privalomajame
sąskaitų plane socialinių išmokų sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.12 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 83
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR finansavimas ir bendrame privalomajame sąskaitų Blokavimas
plane subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos turi
sutapti

X

X

X

X

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos

25 VSAFAS, 1 pr., 1.2 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8703
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR nusidėvėjimas ir amortizacija bei bendrame
privalomajame sąskaitų plane ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.3 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8704
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.4 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8705
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
komandiruočių sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.5 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8706
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
transporto sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.6 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8707
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.7 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8708
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos turi
sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.9 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8710
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina turi sutapti

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.11 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8711
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
nuomos sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.13 eil., 13 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8712
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane kitų
paslaugų sąnaudos turi sutapti

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Nuomos sąnaudos

Kitų paslaugų sąnaudos

Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo
įtakos

10

X

Blokavimas

Transporto sąnaudos

9

X

FAR darbo užmokestis ir socialinis draudimas bei
bendrame privalomajame sąskaitų plane darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos turi
sutapti

Komandiruočių sąnaudos

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Darbo užmokesčio sąnaudos ir Socialinio draudimo 25 VSAFAS, 1 pr., 1.1 eil., 13 st.
sąnaudos
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8701-8702
sąskaitose nurodytų sumų suma.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas

6 VSAFAS, 4 pr., 1.1 eil. suma turi
FAR pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo ir bendrame Blokavimas
privalomajame sąskaitų plane pajamos dėl teigiamos
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 763 sąskaitoje nurodyta valiutos kurso pasikeitimo įtakos turi sutapti
suma.

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

2
133 6 VSAFAS, 4
priedas

3
2. Finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos

134 6 VSAFAS, 4
priedas

2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso
pasikeitimo

135 6 VSAFAS, 4
priedas

2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos

136 6 VSAFAS, 4
priedas

2.3 Palūkanų sąnaudos

137 6 VSAFAS, 4
priedas

2.4 Kitos finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos*

138 3 VSAFAS, 2
priedas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
4

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

5
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

6
6 VSAFAS, 4 pr., 2 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 89 sąskaitoje nurodyta
suma.
6 VSAFAS, 4 pr., 2.1 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 893 sąskaitoje nurodyta
suma.

Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo
įtakos

Baudų ir delspinigių sąnaudos

6 VSAFAS, 4 pr., 2.2 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 892 sąskaitoje nurodyta
suma.
Palūkanų sąnaudos
6 VSAFAS, 4 pr., 2.3 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 891 sąskaitoje nurodyta
suma.
Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai,
6 VSAFAS, 4 pr., 2.4 eil. suma turi
Finansinio turto perleidimo nuostoliai, Finansinės ir sutapti su bendrojo privalomojo
investicinės veiklos kitos sąnaudos
sąskaitų plano 894-896 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

F. APSKAITOS POLITIKOS
KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO
ĮTAKA

Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų
taisymo įtaka

139 3 VSAFAS, 2
priedas

G PELNO MOKESTIS

Pelno mokestis

141 18 VSAFAS, 3
priedas

Iš viso (paskutinė eilutė) ; Atidėjinių
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 8 stulpelis

Ilgalaikiai atidėjiniai , Trumpalaikiai atidėjiniai

1.1. Išleistos obligacijos; Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės
vertybinius popierius

142 17 VSAFAS, 9
priedas

Narių skaičius:
Kontrolės tekstas
7
FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos turi sutapti

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
8
Blokavimas

FAR nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo ir
Blokavimas
bendrame privalomajame sąskaitų plane sąnaudos dėl
neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos turi sutapti

Blokavimas

Ilgalaikės užsienio paskolos, Ilgalaikės vidaus
paskolos

144 17 VSAFAS, 9
priedas
2 VSAFAS, 2
priedas
17 VSAFAS,
Finansinių
įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja
verte, pokyčio per
ataskaitinį laikotarpį
duomenų įvedimo
forma

17 VSAFAS, 9 pr.:
1.4 Kiti įsipareigojimai; Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

Ilgalaikės užsienio paskolos, Ilgalaikės vidaus
paskolos

145 19 VSAFAS, 5
priedas

1 Ilgalaikių finansinės nuomos
įsipareigojimų einamųjų metų dalis

147 19 VSAFAS, 4
priedas

148 17 VSAFAS, 9
priedas
17 VSAFAS,
Finansinių
įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja
verte, pokyčio per
ataskaitinį laikotarpį
duomenų įvedimo
forma

149 17 VSAFAS, 9
priedas

150 17 VSAFAS, 9
priedas

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
palūkanų sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

FAR kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
bei bendrame privalomajame sąskaitų plane vertybinių
popierių perkainojimo ir Finansinio turto perleidimo
nuostoliai, finansinės ir investicinės veiklos kitos
sąnaudos turi sutapti

Blokavimas

3 VSAFAS, 2 pr., F. eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 92 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka turi sutapti

Blokavimas

3 VSAFAS, 2 pr., G. eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 93 sąskaitoje nurodyta
suma.
18 VSAFAS, 3 pr., 12 eil., 8 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 51,61 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane pelno
mokestis turi sutapti

Blokavimas

FAR iš viso atidėjinių ir bendrame privalomajame
sąskaitų plane ilgalaikiai atidėjiniai ir trumpalaikiai
atidėjiniai turi sutapti

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

FAR išleistų ilgalaikių obligacijų ir iždo vekselių suma Blokavimas
ir bendrame privalomajame sąskaitų plane ilgalaikiai
įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
turi sutapti

2 VSAFAS:
E.1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

17 VSAFAS, 9 pr., 1.3 eil., 9 st. suma FAR gautos paskolos ir bendrame privalomajame
Blokavimas
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plane ilgalaikės užsienio ir vidaus paskolos turi
sąskaitų plano 522-523 sąskaitose
sutapti
nurodytų sumų suma.

X

17 VSAFAS, 9 pr., 1.4 eil., 9 st. ir 2 FAR kiti įsipareigojimai ir bendrame privalomajame
Įspėjimas
VSAFAS, 2 pr., E.1.3 eil. ir ilgalaikių sąskaitų plane ilgalaikės užsienio ir vidaus paskolos turi
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų sutapti
tikrąja verte, sumų suma turi sutapti su
bendrojo privalomojo sąskaitų plano
525 sąskaitoje nurodyta suma.
X

17 VSAFAS:
1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
apskaitomi tikrąja verte

Ilgalaikiai finansinės nuomos
įsipareigojimai

1.2. Dabartinė finansinių nuomos
įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)

17 VSAFAS, 9 priedas:
2.4. Kiti įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 19 VSAFAS, 5 pr., 1 eil., 2 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
einamųjų metų dalis
turi sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
sąskaitų plano 624 sąskaitoje nurodyta einamųjų metų dalis turi sutapti
suma.

Blokavimas

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 19 VSAFAS, 5 pr., 2 eil., 2 st. suma FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
sąskaitų plano 524 sąskaitoje nurodyta turi sutapti
suma.

Blokavimas

Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai

Dabartinė finansinių nuomos
FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai) turi trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo)
sutapti su bendrojo privalomojo
įsipareigojimai turi sutapti
sąskaitų plano 634 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

17 VSAFAS, 9 pr., 2.4 eil., 9 st. ir
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 635 sąskaitoje nurodyta
suma.

Įspėjimas

Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

17 VSAFAS (tikrąja verte):
3 Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai apskaitomi tikrąja
verte

3.3. Gautos paskolos

3.1. Išleistos obligacijos, Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

17 VSAFAS (amortizuota savikaina):
2.4 Kiti įsipareigojimai

17 VSAFAS,
17 VSAFAS (tikrąja verte):
Finansinių
2 Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų
tikrąja verte einamųjų metų dalis
įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja
verte, pokyčio per
ataskaitinį laikotarpį
duomenų įvedimo
forma

FAR kitų įsipareigojimų ir trumpalaikių finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte, suma ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane kiti
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai turi sutapti

X

X

X

X

Trumpalaikės užsienio paskolos, Trumpalaikės
vidaus paskolos

Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės
vertybinius popierius

17 VSAFAS, 9 pr., 3.3 eil., 9 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 632-633 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

FAR gautos paskolos (trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai) ir bendrame privalomajame sąskaitų
plane trumpalaikės užsienio ir vidaus paskolos turi
sutapti

17 VSAFAS, 9 pr., 3.1 eil., 9 st. ir 3.2
eil., 9 st. sumų suma turi sutapti su
bendrojo privalomojo sąskaitų plano
631 sąskaitoje nurodyta suma.

FAR išleistų trumpalaikių obligacijų ir iždo vekselių
Blokavimas
suma (trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai) ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane trumpalaikiai
įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
turi sutapti

3.2. Išleisti iždo vekseliai, Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

151 17 VSAFAS, 9
priedas

10

X

1.3. Gautos paskolos ; Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

146 19 VSAFAS, 5
priedas

9

X

1.2 Išleisti iždo vekseliai; Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

143 17 VSAFAS, 9
priedas

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane baudų
ir delspinigių sąnaudos turi sutapti

17 VSAFAS, 9 pr., 1.1 eil., 9 st. ir 1.2
eil., 9 st. sumų suma turi sutapti su
bendrojo privalomojo sąskaitų plano
521 sąskaitoje nurodyta suma.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

17 VSAFAS, 9 pr., 2.4 eil., ir ilgalaikių
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, einamųjų metų dalies, 2 eil.,
sumų suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 625
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR kitų ilgalaikių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina ir ilgalaikių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, einamųjų metų dalis ir
bendrame privalomajame sąskaitų plane kitų ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalis turi sutapti

Blokavimas
X

X

Įspėjimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
VSAFAS ir
Eil. Nr.
VSAFAS priedo Nr.
1

2
152 17 VSAFAS, 9
priedas

153 17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
3
2.3 Gautos paskolos

2.1 Išleistos obligacijos, Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

2.2 Išleisti iždo vekseliai, Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
154 17-ojo VSAFAS, 7 1.4 eilutė, Gautinos sumos už
priedas
konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
netesybos

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
4

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
5
Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis,
Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės
vertybinius popierius einamųjų metų dalis

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir
kitos netesybos

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

6
7
17 VSAFAS, 9 pr., 2.3 eil., 9 st. suma FAR gautų paskolų einamųjų metų dalis ir bendrame
turi sutapti su bendrojo privalomojo
privalomajame sąskaitų plane ilgalaikių užsienio ir
sąskaitų plano 622-623 sąskaitose
vidaus paskolų einamųjų metų dalis turi sutapti
nurodytų sumų suma.

17 VSAFAS, 9 pr., 2.1 eil., 9 st. ir 2.2
eil., 9 st. sumų suma turi sutapti su
bendrojo privalomojo sąskaitų plano
621 sąskaitoje nurodyta suma.

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
8
Blokavimas

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

9

10

X

FAR išleistų ilgalaikių obligacijų ir iždo vekselių
Blokavimas
einamųjų metų dalies suma ir bendrame privalomajame
sąskaitų plane ilgalaikių įsipareigojimų pagal
vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis
turi sutapti

17 VSAFAS, 7 pr., 1.4 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomajame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
sąskaitų plano 227 sąskaitoje nurodyta netesybos turi sutapti
suma.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

Blokavimas
X

