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

Kodas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

1

2

3

Kontrolės dalis Nr. 2

Narių skaičius:
Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

8

9

10

11

Nematerialiojo turto balansinės vertės ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodyta nematerialiojo
turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodyta
ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

X

Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytas kitų ilgalaikių
gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

X

X

Prestižo balansinės vertės ataskaitinio
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodyta
suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

Prestižo balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje lentelėje nurodyta prestižo balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

X

X

Investicijų į kontroliuojamus viešojo
sektoriaus subjektus ataskaitinio
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodyta
suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
Blokavimas
subjektus ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje
nurodyta investicijų į kontroliuojamus viešojo
sektoriaus subjektus balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

8 VSAFAS 1 pr., 3 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Atsargų vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Blokavimas
lentelėje nurodyta atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje turi būti teigiama arba lygi nuliui.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

4

5

6

7
FAS - paketo duomenų įvedimo suminės kontrolės

1

FAS-103 13 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13 VSAFAS 1 pr., 4 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.
X

2

FAS-104 12 VSAFAS, 1
priedas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

12 VSAFAS 1 pr., 5 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.
X

3

FAS-105 6 VSAFAS, 5
priedas

FAS-106 6 VSAFAS, 5
priedas

FAS-107 Nereglamentuota

FAS-108 Nereglamentuota

FAS-109 8 VSAFAS, 1
priedas

FAS-110 6 VSAFAS, 6
priedas

FAS-111 17 VSAFAS, 7
priedas

FAS-112 17 VSAFAS, 8
priedas

11

FAS-113 26 VSAFAS, 2
priedas

12

FAS-114 26 VSAFAS, 3
priedas

FAS-115 26 VSAFAS, 3
priedas

X

Pinigai iš valstybės biudžeto
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą)

17 VSAFAS 8 pr., 1,2,3 eil., 3 st.
nurodytos sumos turi būti teigiamos
arba lygios nuliui.
X

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

26 VSAFAS 2 pr., 4 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

26 VSAFAS 3 pr., 4 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.
X

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

26 VSAFAS 3 pr., 4 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.
X

Informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžiojelentelėje nurodytas per
vienerius metus gautinų sumų balansinės vertės likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiamas
arba lygus nuliui.

Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytas
pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi
būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

Turto, išskyrus akcijų paketus, vertės pradinių likučių Blokavimas
lentelėje nurodyta likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
X

13

X

17 VSAFAS 7 pr., 3 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

X

Blokavimas

6 VSAFAS 6 pr., 3 eil., 3 st. nurodyta Informacijos apie išankstinius apmokėjimus
Blokavimas
suma turi būti teigiama arba lygi
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodyta
nuliui.
išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Per vienerius metus gautinų sumų
balansinė vertė

X

Blokavimas

X

Išankstinių apmokėjimų balansinė
vertė

X

10

X

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

X

9

X

Investicijų į kontroliuojamus viešojo
sektoriaus subjektus balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X

8

X

Prestižo balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

X

7

X

6 VSAFAS 5 pr., 3.3 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

X

6

6 VSAFAS 5 pr., 6 eil., 3 st. nurodyta Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą ataskaitinio
suma turi būti teigiama arba lygi
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytas išankstinių
nuliui.
mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą sumos likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiamas
arba lygus nuliui.

Kitos ilgalaikės gautinos sumos

X

5

X

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą
X

4

X

X

Akcijų paketų vertės pradinių likučių lentelėje nurodyta Blokavimas
akcijų paketų, vertinamų tikrąja verte, likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

Akcijų paketų vertės pradinių likučių lentelėje nurodyta Blokavimas
akcijų paketų, kurių tikroji vertė nustatoma iš įsigijimo
savikainos atėmus nuvertėjimo sumą, likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

FAR - finansinių ataskaitų rinkinio tikrinimo kontrolės
14

15

FAR-004 8 VSAFAS,
1 priedas

FAR-028 17 VSAFAS, 8
priedas

3.1 Parduota
10 stulpelis - Iš viso

10 VSAFAS,
2 priedas

1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 3.6-3.7 eil. 5 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

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

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)

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 atitinkamai 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 atitinkamai lygios/nelygios 0.

17 VSAFAS 8 priedo 1.1-1.4, 2.1-2.4, Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos
3.1-3.4, 3.6-3.7 eil. sumos pokytis per pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su 5 PSA pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu
VSAFAS 1 pr., eil. „Pinigai ir pinigų (sumažėjimu)

Blokavimas

ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)“.

16

17

18

19

FAR-081 Nereglamentuota

FAR-105 17 VSAFAS, 7
priedas

FAR-132 17 VSAFAS, 13
priedas

FAR-133 17 VSAFAS, 7
priedas

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto
perduoti, balansinė vertė pagal turto
grupes:

Gautinos finansavimo sumos

13 VSAFAS, 1
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Gautinos finansavimo sumos

Įsipareigojimų valiuta įsigijimo savikaina
2 VSAFAS,
ataskaitinio
2 laikotarpio
Įsipareigojimų
pabaigoje(atėmus atidėjinius) suma paskutinę
priedas
ataskaitinio laikotarpio dieną

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 17 VSAFAS, 7
priedas

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto

X

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta naujo nematerialiojo turto,
įsigyto perduoti, balansinė vertė turi
būti mažesnė arba lygi 13 VSAFAS 1
pr., 22 eil. sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta naujo
Blokavimas
nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė
turi būti mažesnė arba lygi nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytai turto likutinei vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

17 VSAFAS 7 pr., 4 ir 5 st. verčių
suma turi būti mažesnė arba lygi 3 st.
nurodytai sumai.

Informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas Blokavimas
lentelėje nurodytų gautinų sumų iš viešojo sektoriaus
subjektų ir iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną suma turi būti mažesnė arba lygi gautinų sumų
vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso.

17 VSAFAS 13 pr., 5 eil. 4 st. suma
turi sutapti su Finansinės būklės
ataskaitos E.I.1, E.I.3, E.II.2-12 eil. 3
st. suma

X

Informacijos apie įsipareigojimus nacionaline ir
Įspėjimas
užsienio valiutomis lentelės balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje iš viso turi sutapti su Finansinės
būklės ataskaitoje pateikiama įsipareigojimų suma
atėmus atidėjinius

17 VSAFAS 7 pr., 1.5.1 eil. 4 st. suma Informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas Blokavimas
turi būti lygi 1.5.1 eil. 3 st. nurodytai lentelėje nurodytų sukauptų gautinų sumų iš biudžeto iš
sumai.
viešojo sektoriaus subjektų paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną suma turi būti lygi sukauptų gautinų
sumų iš biudžeto vertei ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje iš viso.

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
20

Kodas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

2
3
FAS-116 20 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Finansavimo sumos grąžintos

21

FAS-117 20 VSAFAS, 4
priedas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams

22

ELI-004

Ilgalaikės suteiktos paskolos

Kontrolės dalis Nr. 2

Narių skaičius:

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

5

6

7
D-P12-1-ZF, 11 st. duomenys teikiami
su „-“. Išimtis: per laikotarpį
užregistruota daugiau grąžintų
finansavimo sumų kredite nei debete.

D-P12-1-ZF, 7 st. duomenys teikiami
su „-“. Išimtis: per laikotarpį
užregistruota daugiau perduotų
finansavimo sumų kitiems viešojo
sektoriaus subjektams kredite nei
debete.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

8
9
Bendru atveju duomenų įvedimo formoje „Finansavimo Įspėjimas
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“ stulpelyje „Finansavimo sumos
grąžintos“ duomenys turi būti teikiami su „-“ ženklu.
Išimtis: per laikotarpį užregistruota daugiau grąžintų
finansavimo sumų kredite (mažinamos ankstesniais
laikotarpiais užregistruotos finansavimo sumos
(grąžintos)) nei debete.

10

11

Bendru atveju duomenų įvedimo formoje „Finansavimo Įspėjimas
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį“ stulpelyje „Perduota kitiems
viešojo sektoriaus subjektams“ duomenys turi būti
teikiami su „-“ ženklu. Išimtis: per laikotarpį
užregistruota daugiau perduotų finansavimo sumų
kitiems viešojo sektoriaus subjektams kredite
(mažinamos ankstesniais laikotarpiais užregistruotos
kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos
finansavimo sumos) nei debete.

X

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

X

ELI - sutikrinimo tarp paketo duomenų ir eliminavimo informacijos kontrolės
17 VSAFAS, 5
priedas

Suteiktų kitam VSS ilgalaikių paskolų įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+);
Suteiktų ilgalaikių paskolų įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo likutis laikotarpio
pradžioje
X

23

24

25

ELI-005

ELI-006

ELI-007

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

Trumpalaikės suteiktos paskolos

ELI-008

17 VSAFAS, 5
priedas

X

Trumpalaikių paskolų įsigijimo savikainos ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pradžioje ir suteiktų trumpalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir amortizuotos vertės skirtumo
laikotarpio pradžioje, suderintų su VSS ir pateiktų
nederinamoje eliminavimo informacijoje, suma negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų trumpalaikių paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos suteiktų trumpalaikių
paskolų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

X

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių. vekselių (laikomų iki Įsigytų ilg. vekselių įs. savikainos
išpirkimo) įsigijimo savikaina ataskaitinio.
atask. laik. pr. ir įsigytų ilg. vekselių
laikotarpio pradžioje (+)
įs. savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo laik. pr., pateiktų
nederinamoje eliminavimo inf., suma
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.3.
eil., 3 st nurodytos sumos

Blokavimas
Įsigytų ilgalaikių vekselių (laikomų iki išpirkimo)
įsigijimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ir įsigytų ilgalaikių vekselių įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo laikotarpio pradžioje,
suderintų su VSS ir pateiktų nederinamoje eliminavimo
informacijoje, suma negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ilgalaikių
vekselių balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

Įsigytų iš kitų VSS trumpalaikių vekselių (laikomų
iki išpirkimo) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)

Įsigytų trumpalaikių vekselių (laikomų iki išpirkimo) Blokavimas
įsigijimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ir įsigytų trumpalaikių vekselių įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo laikotarpio pradžioje,
suderintų su VSS ir pateiktų nederinamoje eliminavimo
informacijoje, suma negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos trumpalaikių
vekselių balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

Ilgalaikiai vekseliai

Trumpalaikiai vekseliai

Ilgalaikės obligacijos

X
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ELI-009

17 VSAFAS, 5
priedas

Trumpalaikės obligacijos

Įsigytų trump. vekselių įs. savikainos
atask. laik. pr. ir įsigytų trump.
vekselių įs. savikainos ir amortizuotos
vertės skirtumo laik. pr., pateiktų
nederinamoje eliminavimo inf., suma
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 2.3.
eil., 3 st nurodytos sumos

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių obligacijų (laikomų iki Įsigytų ilg. obligacijų (laikomų iki
išpirkimo) įsigijimo savikaina ataskaitinio
išpirkimo) įs. savikainos atask. laik.
laikotarpio pradžioje (+)
pr. ir įsigytų ilg. obligacijų įs.
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo laikot. pr., suma negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.2. eil., 3
st nurodytos sumos

Įsigytų ilgalaikių obligacijų (laikomų iki išpirkimo)
Blokavimas
įsigijimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ir įsigytų ilgalaikių obligacijų įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo laikotarpio pradžioje,
suderintų su VSS ir pateiktų nederinamoje eliminavimo
informacijoje, suma negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ilgalaikių
obligacijų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

Įsigytų iš kitų VSS trumpalaikių obligacijų (laikomų Įsigytų trump. obligacijų (laikomų iki
iki išpirkimo) įsigijimo savikaina ataskaitinio
išpirkimo) įs.savikainos atask. laik. pr.
laikotarpio pradžioje (+)
ir įsigytų trump. obligacijų įs.
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo laik. pr., suma negali viršyti
17 VSAFAS, 5 pr., 2.2. eil., 3 st
nurodytos sumos

Įsigytų trumpalaikių obligacijų (laikomų iki išpirkimo) Blokavimas
įsigijimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ir įsigytų trumpalaikių obligacijų įsigijimo savikainos
ir amortizuotos vertės skirtumo laikotarpio pradžioje,
suderintų su VSS ir pateiktų nederinamoje eliminavimo
informacijoje, suma negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos trumpalaikių
obligacijų balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

X
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ELI-010

17 VSAFAS, 5
priedas

Ilgalaikiai kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių kitų ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžios
(+)

Įsigytų ilg. kitų ne nuosavybės VP, įs.
savikainos atask. laikot. pr. ir įsigytų
ilg. kitų ne nuosavybės VP įs.
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo laik. pr., suma negali viršyti
17 VSAFAS, 5 pr., 1.4. eil., 3 st
nurodytos sumos

X

29

ELI-011

17 VSAFAS, 5
priedas

Trumpalaikiai kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Įsigytų iš kitų VSS trumpalaikių kitų ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+)

Įsigytų trump. kitų ne nuosavybės VP,
įs. savikainos atask. laik. pr. ir įsigytų
trump. kitų ne nuosavybės VP įs.
savikainos ir amortizuotos vertės
skirtumo laik. pr., suma negali viršyti
17 VSAFAS, 5 pr., 2.4. eil., 3 st
nurodytos sumos

X

30

ELI-012

17 VSAFAS, 4
priedas

Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai
popieriai

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, skirtų parduoti, įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

Įsigytų ilg. ne nuosavybės VP, skirtų
parduoti, įs. savikainos ir įs.
savikainos ir tikrosios vertės skirtumo
suma atask. laik. pr., pateikta
nederinamoje eliminavimo inf., negali
viršyti 17 VSAFAS, 4 pr., 1.2. eil., 3
st nurodytos sumos

X

31

ELI-013

17 VSAFAS, 4
priedas

Ilgalaikių paskolų įsigijimo savikainos ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pradžioje ir suteiktų ilgalaikių paskolų
įsigijimo savikainos ir amortizuotos vertės skirtumo
laikotarpio pradžioje, suderintų su VSS ir pateiktų
nederinamoje eliminavimo informacijoje, suma negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos suteiktų ilgalaikių paskolų
balansinės vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje
sumos.

Suteiktų kitam VSS trumpalaikių paskolų įsigijimo Trump. paskolų įsigijimo savikainos
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
atask. laik. pr. ir suteiktų trump.
paskolų įsigijimo savikainos ir
amortizuotos vertės skirtumo laik. pr.,
pateiktų nederinamoje eliminavimo
inf., suma negali viršyti 17 VSAFAS,
5 pr., 2.1. eil., 3 st nurodytos sumos

X

26

Ilg. paskolų įsigijimo savikainos atask.
laik. pr. ir suteiktų ilg. paskolų
įsigijimo savikainos ir amortizuotos
vertės skirtumo laik. pr., pateiktų
nederinamoje eliminavimo inf., suma
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.1.
eil., 3 st nurodytos sumos

Trumpalaikiai ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Įsigytų iš kitų VSS trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, skirtų parduoti, įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
X

Įsigytų trump. ne nuosavybės VP,
skirtų parduoti, įs. savikainos ir įs.
savikainos ir tikrosios vertės skirtumo
suma atask. laik. pr., pateikta
nederinamoje eliminavimo inf., negali
viršyti 17 VSAFAS, 4 pr., 2.2. eil., 3
st nurodytos sumos

Įsigytų ilgalaikių kitų ne nuosavybės vertybinių
Blokavimas
popierių, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įsigytų
ilgalaikių kitų ne nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir amortizuotos vertės skirtumo
laikotarpio pradžioje, suderintų su VSS ir pateiktų
nederinamoje eliminavimo informacijoje, suma negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos ilgalaikių kitų ne nuosavybės
vertybinių popierių balansinės vertės ataskaitinio
laikotarpio pradžioje sumos.

Įsigytų trumpalaikių kitų ne nuosavybės vertybinių
Blokavimas
popierių, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įsigytų
trumpalaikių kitų ne nuosavybės vertybinių popierių
įsigijimo savikainos ir amortizuotos vertės skirtumo
laikotarpio pradžioje, suderintų su VSS ir pateiktų
nederinamoje eliminavimo informacijoje, suma negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos trumpalaikių kitų ne nuosavybės
vertybinių popierių balansinės vertės ataskaitinio
laikotarpio pradžioje sumos.

Įsigytų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
Blokavimas
skirtų parduoti, skirtų parduoti, įsigijimo savikainos ir
įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS ir
pateikta nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti parduoti laikomo finansinio turto pokyčių
per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ne
nuosavybės vertybinių popierių balansinės vertės
ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos.

Įsigytų trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių
Blokavimas
popierių, skirtų parduoti, įsigijimo savikainos ir
įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS ir
pateikta nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti parduoti laikomo finansinio turto pokyčių
per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ne
nuosavybės vertybinių popierių balansinės vertės
ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
32

Kodas
2
ELI-121

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Gautų ilgalaikių paskolų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje(+)

ELI-122

17 VSAFAS, 9
priedas

ELI-123

17 VSAFAS, 9
priedas

Gautų iš kito VSS ilg. paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) einamųjų
metų dalies įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 2.3. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
Blokavimas
įsipareigojimų) einamųjų metų dalies įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje , suderinta
su VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pradinių likučių
lentelėje nurodyto gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Gautų iš kito VSS trump. paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 3.3. eil, 3
st. nurodytos sumos.

Gautų iš kito VSS trump. paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pradinių likučių lentelėje nurodyto gautų
trumpalaikių paskolų likučio ataskaitinio laikotarpio
pradžioje.

Išleistų ilgalaikių vekselių įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.2. eil, 3
st. nurodytos sumos.

Išleistų ilgalaikių vekselių įsigijimo savikaina
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pradinių likučių lentelėje
nurodyto išleistų ilgalaikių vekselių likučio ataskaitinio
laikotarpio pradžioje.

Išleistų ilgalaikių vekselių einamųjų
metų dalies įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 2.2. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Išleistų ilgalaikių vekselių einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pradinių likučių lentelėje nurodyto išleistų ilgalaikių
vekselių einamųjų metų dalies likučio ataskaitinio
laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

Išleistų trumpalaikių vekselių įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 3.2. eil, 3
st. nurodytos sumos.

Išleistų trumpalaikių vekselių įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pradinių likučių lentelėje
nurodyto išleistų trumpalaikių vekselių likučio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.1. eil, 3
st. nurodytos sumos.

Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pradinių likučių lentelėje
nurodyto išleistų ilgalaikių obligacijų likučio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje metų dalies įsigijimo savikaina
(+)
ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 2.1. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pradinių likučių lentelėje nurodyto išleistų ilgalaikių
obligacijų einamųjų metų dalies likučio ataskaitinio
laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

Išleistų trumpalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

Išleistų trumpalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pradinių likučių lentelėje
nurodyto išleistų trumpalaikių obligacijų likučio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte, Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje (+)
tikrąja verte, įsigijimo savikaina atask.
laik.pradžioje, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pradinių
likučių lentelėje 1.1., 2.1., 3.1. eil, 3
st. nurodytos sumos.

Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte, pradinių
likučių lentelėje nurodytos finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, įsigijimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

Blokavimas

X

Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos iš kitų VSS Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderintos su VSS, negali viršyti 9
VSAFAS, 5 pr., 5 st. nurodytos
sumos.

Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pradžioje, suderintos su VSS, negali viršyti
socialinių įmokų sumų pagal atskirą socialinę įmoką
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos socialinių
įmokų gautų avansu ataskaitinio laikotarpio pradžioje
sumos.

X

Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus Gautų iš kitų VSS išankstinių
mokesčių ir socialinių įmokų, suma atask. laikot.
apmokėjimų, išskyrus mokesčių ir
pradž. (+)
socialinių įmokų, suma atask. laikot.
pradž. negali viršyti 17 VSAFAS, 12
pr., 4.2.3. eil, 3 st. nurodytai sumai.

Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus
Blokavimas
mokesčių ir socialinių įmokų, suma atask. laikot.
pradž. negali viršyti informacijos apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio
pradžioje lentelėje nurodytos kitų gautų išankstinių
apmokėjimų sumos.

X

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už nematerialųjį Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį
turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
pradžioje (+)
laikotarpio pradžioje, suderinta su
VSS, negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr.,
1. eil, 9 st. nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje, suderinta
su VSS, negali viršyti nematerialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimo laikotarpio pradžioje lentelėje
nurodytos išankstinių apmokėjimų įsigijimo ar
pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
materialųjį turtą įsigijimo savikaina atask. laikot.
pradž. (+)

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti 12
VSAFAS, 1 pr., 1. eil, 15 st. nurodytos
sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
Blokavimas
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaitinio
laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos išankstinių
apmokėjimų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
finansinį turtą įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti 6
VSAFAS, 5 pr., 6.1. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti informacijos apie
ilgalaikį finansinį turtą lentelėje nurodytos išankstinių
mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą įsigijimo
savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą, vertinamo tikrąja verte, įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje, suderinta su VSS, negali
viršyti 16 VSAFAS, 3 pr., 1. eil, 5 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, vertinamo
tikrąja verte, įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, suderinta su VSS, negali viršyti
biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos
išankstinių mokėjimų už biologinį turtą įsigijimo
savikainos įvertinto tikrąja verte.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą, vertinamo įsigijimo savikaina
arba normatyvinėmis kainomis,
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, suderinta su
VSS, negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr.,
1. eil, 5 st. nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, vertinamo
Blokavimas
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje,
suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
lentelėje nurodytos išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą įsigijimo sumos įvertinto įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis.

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) ein. m. dalis įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje(+)

Gautų trumpalaikių paskolų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Gautų iš kito VSS trump. paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje(+)
X

35

ELI-124

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų ilgalaikių vekselių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

X

36

ELI-125

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų ilgalaikių vekselių einamųjų
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų
dalies įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+)
X

37

ELI-126

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų trumpalaikių vekselių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų trumpalaikių iždo vekselių įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

X

38

ELI-127

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų ilgalaikių obligacijų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)

X

39

ELI-128

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
X

40

ELI-129

17 VSAFAS, 9
priedas

Išleistų trumpalaikių obligacijų
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
X

41

ELI-130

Nereglamentuojama Finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
X

42

43

44

45

ELI-131

ELI-132

ELI-133

ELI-134

9 VSAFAS, 5
priedas

9 VSAFAS, 5
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

Socialinės įmokos, gautos avansu
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kitų gautų išankstinių apmokėjimų
suma

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
X

46

ELI-135

6 VSAFAS, 5
priedas

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
finansinį turtą įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
finansinį turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)
X

47

ELI-136

16 VSAFAS, 3
priedas

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą (vertinamo tikrąja verte)
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išankst. mokėjimų kitiems VSS už biologinį turtą,
vertinamo tikrąja verte, įsigijimo savikaina atask.
laikot. pradž. (+)
X

48

ELI-137

16 VSAFAS, 4
priedas

Kontrolės tekstas

8
9
Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
Blokavimas
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje , suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pradinių likučių lentelėje nurodyto gautų
ilgalaikių paskolų likučio ataskaitinio laikotarpio
pradžioje.

X

34

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Gautų iš kito VSS ilg. paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje , suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.3. eil, 3
st. nurodytos sumos.

X

33

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą (vertinamo ĮS arba NK)
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išankst. mok. kitiems VSS už biolog. turtą,
vertinamo įsigijimo savik. ar NK, įsigijimo savik.
atask. laikot. pradž. (+)

X

Išleistų trumpalaikių obligacijų
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje, suderinta su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
3.1. eil, 3 st. nurodytos sumos.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

Blokavimas

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
49

Kodas
2
ELI-138

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
6 VSAFAS, 6
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Išankstinių apmokėjimų tiekėjams
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje suma

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Išankstiniai mokėjimai tiekėjams (kitiems VSS)
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

X

50

ELI-139

6 VSAFAS, 6
priedas

Išankstinių apmokėjimų Europos
Sąjungai likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje suma

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

X

51

ELI-140

6 VSAFAS, 6
priedas

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje suma

X

52

ELI-141

6 VSAFAS, 6
priedas

Kitų išankstinių apmokėjimų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
suma
X

53

ELI-145

20 VSAFAS, 4
priedas

Gautos finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą

X

54

ELI-146

20 VSAFAS, 4
priedas

Neatlygintinai gautas turtas

ELI-155

17 VSAFAS, 7
priedas

Gautinos sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Išankstinių mokėjimų tiekėjams
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
6 VSAFAS, 6 pr., 1.1. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

8
9
Išankstinių mokėjimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pradžioje suma, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos apie išankstinius apmokėjimus
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos
išankstinių apmokėjimų tiekėjams ataskaitinio
laikotarpio pradžioje sumos.

Išankstinių mokėjimų Europos
Sąjungai ataskaitinio laikotarpio
pradžioje suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 6 VSAFAS, 6 pr., 1.4.
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų Europos Sąjungai ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pradžioje suma, suderinta su VSS, negali
viršyti informacijos apie išankstinius apmokėjimus
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos
išankstinių apmokėjimų Europos Sąjungai ataskaitinio
laikotarpio pradžioje sumos.

Ataskaitinio laikotarpio kitų ateinančių laikotarpių
Blokavimas
sąnaudų suma, suderinta su VSS, ir ateinančių
laikotarpių mokesčių likutis laikotarpio pabaigoje,
pateiktas nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti informacijos apie išankstinius
apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pradžioje
lentelėje nurodytos kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų
ataskaitinio laikotarpio pradžioje sumos.

Kiti išankstiniai mokėjimai kitiems VSS ataskaitinio Kitų išankstinių apmokėjimų
laikotarpio pradžioje (+)
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
6 VSAFAS, 6 pr., 1.6. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Kitų išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio
pradžioje suma, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos apie išankstinius apmokėjimus
ataskaitinio laikotarpio pradžioje lentelėje nurodytos
kitų išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio
pradžioje sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos, Per ataskaitinį laikotarpį gautos
išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą, suderintos su
VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS 4pr.
1 ir 2 eil. 4 st. nurodytoms sumoms.
Išimtis: finansavimo sumos, gautos iš
ne VSS.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš Įspėjimas
valstybės ir savivaldybės biudžetų, išskyrus nemokamai
gautą turtą, suderintos su VSS, turi būti lygios
finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
gautų finansavimo sumų, išskyrus neatlygintinai gautą
turtą, sumai. Išimtis: finansavimo sumos, gautos iš ne
viešojo sektoriaus subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas
(+)

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauto turto sumos Įspėjimas
iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, suderintos su
VSS, turi būti lygios finansavimo sumų pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytai iš neatlygintinai gauto turto
sumoms. Išimtis: turtas, gautas iš ne viešojo sektoriaus
subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai
gauto turto sumos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų, suderintos su
VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4
pr., 1 ir 2 eil., 6 st., nurodytoms
sumoms. Išimtis: turtas, gautas iš ne
VSS.

Gautinos sumos iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio Gautinos sumos ataskaitinio
pabaigoje (+)
laikotarpio pabaigoje, suderintos su
VSS, turi būti lygios 17 VSAFAS, 7
pr., 1.3-1.5 eil., 4 st. nurodytai sumai.
X

56

ELI-168

5 VSAFAS, 2
priedas

Pagrindinės veiklos įplaukos

Pagrindinės veiklos įplaukos

ELI-169

5 VSAFAS, 2
priedas

Pagrindinės veiklos įplaukos

Pagrindinės veiklos įplaukos per

ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A I.
eil, 3 st. nurodytos sumos.

X

57

Pagrindinės veiklos įplaukos

X

Pagrindinės veiklos įplaukos per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A I.

eil, 4 st. nurodytos sumos.

58

ELI-180

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(+) (tiesioginiai pinigų srautai)

X

59

ELI-184

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų
srautai)
X

60

ELI-221

5 VSAFAS, 2
priedas

Po vienerių metų gautinų sumų
padidėjimas

Po vienerių metų gautinų sumų kitiems VSS
suteikimas per ataskaitinį laikotarpį (-)
X

61

ELI-230

3 VSAFAS, 2
priedas

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų
pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų kitiems
VSS suma per ataskaitinį laikotarpį (-)

ELI-231

3 VSAFAS, 2
priedas

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos
pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos per
ataskaitinį laikotarpį (-)
X

63

ELI-262

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
st.

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo
sąnaudos kitiems VSS (-)
X

64

ELI-276

9 VSAFAS, 6
priedas

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių

X

65

ELI-291

9 VSAFAS, 5
priedas

Gautinų socialinių įmokų sumų
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

X

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
Blokavimas
suderintos su VSS, turi būti lygios informacijos apie
per vienerius metus gautinas sumas lentelėje
nurodytoms gautinoms sumoms paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną.

X

X

X

Pagrindinės veiklos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį Blokavimas
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS, negali

viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
pagrindinės veiklos įplaukų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai) sumos.

Pagrindinės veiklos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS,

X

Blokavimas

negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
pagrindinės veiklos įplaukų per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai) sumos.

X

Gautos finansavimo sumos (iš valst. ir
saviv. biudžeto) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygios 5 VSAFAS, 2 pr., C IV.1 ir
IV.2 eil, 3 st. nurodytai sumai. Išimtis:
finansavimo sumos, gautos iš ne VSS.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Įspėjimas
biudžeto) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, turi būti lygios pinigų srautų
ataskaitoje nurodytoms gautoms finansavimo sumoms
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai). Išimtis:
finansavimo sumos, gautos iš ne viešojo sektoriaus
subjektų.

Gautos finansavimo sumos (iš valst. ir
saviv. biudžetų) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (netiesiog. pinigų
srautai), suderintos su VSS, turi būti
lygios 5 VSAFAS, 2 pr., C.IV.1 ir
IV.2 eil., 4 st. nurodytai sumai.
Išimtis: finansavimo sumos, gautos iš
ne VSS.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Įspėjimas
biudžetų) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, turi būti lygios pinigų srautų
ataskaitoje nurodytoms gautoms finansavimo sumoms
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai). Išimtis:
finansavimo sumos, gautos iš ne viešojo sektoriaus
subjektų.

Kadangi su VSS buvo suderintos per
ataskaitinį laikotarpį po vienerių metų
gautinos sumos (tiesioginiai ir
netiesioginiai pinigų srautai), 5
VSAFAS, 2 pr., B V eil, 3 st. nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su VSS buvo suderintos per ataskaitinį
laikotarpį po vienerių metų gautinos sumos, pinigų
srautų ataskaitoje nurodyta po vienerių metų gautinų
sumų pasikeitimo nurodyta suma negali būti lygi 0.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų
pajamų kitiems VSS suma per
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su
VSS, turi sutapti su 3 VSAFAS, 2

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų kitiems
Blokavimas
VSS suma per ataskaitinį laikotarpį, suderinta su VSS,
turi sutapti su veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos
pervestinos pagrindinės veiklos kitų pajamų sumos.

X

X

Blokavimas

X

pr., A III.2 eil, 3 st. nurodyta suma.

X

62

Kontrolės tekstas

Ataskaitinio laikotarpio kitos ateinančių laikotarpių Ataskaitinio laikotarpio kitų ateinančių
sąnaudos kitiems VSS (-/+)
laikotarpių sąnaudų suma ir ateinančių
laikotarpių mokesčių likutis
laikotarpio pabaigoje, pateiktas
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 6
VSAFAS, 6 pr., 1.8. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

X

55

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

X

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos
pajamų suma per ataskaitinį laikotarpį,
suderinta su VSS, turi sutapti su 3
VSAFAS, 2 pr., D II eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos pajamų suma per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su VSS, turi sutapti su
veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pervestinos į
biudžetą kitos veiklos pajamų sumos per ataskaitinį
laikotarpį

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos,
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
25 VSAFAS, 1 pr., 1.6 eil. nurodytos
sumos

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, suderintos su kitais
VSS, negali viršyti Informacija pagal segmentus
lentelėje nurodytos kvalifikacijos kėlimo sąnaudų
sumos

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
mokesčių pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje neturi viršyti 9
VSAFAS, 6 pr. 4 st. nurodytos sumos.

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių pateiktas Blokavimas
su partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje
negali viršyti mokesčių pajamų grynąja verte lentelėje
nurodytos pajamų sumažėjimo dėl grąžintinų mokesčių
per ataskaitinį laikotarpį sumos.

Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 9 VSAFAS, 5 pr., 5 st.
nurodytos sumos.

Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
socialinių įmokų sumų pagal atskirą socialinę įmoką
lentelėje nurodyto gautinų draudėjų valstybinio
socialinio draudimo įmokų sumų nuvertėjimo
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

X

Blokavimas

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
66

Kodas
2
ELI-492

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
20 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Perduotos finansavimo sumos kitiems
viešojo sektoriaus subjektams

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)

X

67

ELI-145-1 20 VSAFAS, 4
priedas

Gautos finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą

X

68

ELI-498

17 VSAFAS, 7
priedas

Kitos gautinos sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

70

71

72

73

ELI-499

ELI-500

ELI-501

ELI-502

ELI-503

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

5 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
Finansavimo pajamos iš valstybės
biudžeto per ataskaitinį laikotarpį (+), priedas
Finansavimo pajamos iš savivaldybių
biudžetų per ataskaitinį laikotarpį (+)

ELI-504

5 VSAFAS, 2
priedas

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš Blokavimas
valstybės ir savivaldybės biudžetų, išskyrus nemokamai
gautą turtą, suderintos su VSS, turi būti lygios arba
mažesnės finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytų gautų finansavimo sumų, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą, sumai.

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS (išskyrus
sumokėtas mokesčių permokas) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Kitos gautinos sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, suderintos su
VSS, ir pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje turi sutapti su 17
VSAFAS, 7 pr., 1.6. eil, 4 st. nurodyta
suma.

Kitos gautinos sumos (išskyrus sumokėtas mokesčių
Blokavimas
permokas) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderintos su VSS, ir sumokėtos mokesčių permokos
laikotarpio pabaigoje bei sukauptos pajamos iš
mokesčių įmokų ir rinkliavų laikotarpio pabaigoje turi
sutapti informacijos apie per vienerius metus gautinas
sumas lentelėje nurodytų kitų gautinų sumų paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną.

Finansavimo pajamos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų per ataskaitinį
laikotarpį nederinamoje informacijoje
turi sutapti su 3 VSAFAS, 2 pr.
eilutėmis I.1 Iš valstybės biudžeto ir
I.2 Iš savivaldybių biudžetų sumomis

Finansavimo pajamos iš valstybės ir savivaldybės
biudžetų per ataskaitinį laikotarpį pateiktos
nederinamoje informacijoje turi sutapti su veiklos
rezultatų ataskaitoje nurodytomis finansavimo
pajamomis iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Iš valstybės biudžeto, Iš savivaldybių biudžetų

ELI-505

20 VSAFAS, 4
priedas

Finansavimo sumų iš valstybės
20 VSAFAS, 4
biudžeto sumažėjimas per ataskaitinį priedas
laikotarpį dėl jų panaudojimo savo
veiklai (-), Finansavimo sumų iš
savivaldybės biudžeto sumažėjimas
per ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai (-)

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto
dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų), Iš savivaldybės biudžeto
(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)

Finansavimo sumų iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų sumažėjimas dėl
jų panaudojimo savo veiklai
nederinamoje informacijoje turi sutapti
su 20 VSAFAS, 4 pr. 9 stulpelio
eilučių 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 sumomis.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ir
Blokavimas
savivaldybių biudžetų sumažėjimas dėl panaudojimo
savo veiklai nederinamoje informacijoje turi sutapti su
lentelėje Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
stulpelyje Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų
panaudojimo savo veiklai

Finansavimo sumų iš valstybės
20 VSAFAS, 4
biudžeto sumažėjimas per ataskaitinį priedas
laikotarpį dėl jų perdavimo ne viešojo
sektoriaus subjektams (-),
Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto sumažėjimas per ataskaitinį
laikotarpį dėl jų perdavimo ne viešojo
sektoriaus subjektams (-)

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto
dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų), Iš savivaldybės biudžeto
(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne VSS nederinamoje
informacijoje turi sutapti su 20
VSAFAS, 4 pr. 10 stulpelio eilučių
1.1, 1.2, 2.1, 2.2 sumomis.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sumažėjimas dėl jų perdavimo
ne VSS nederinamoje informacijoje turi sutapti su
lentelėje Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
stulpelyje Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
nurodytomis sumomis.

Gautos finansavimo sumos kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms per
Gautos finansavimo sumos iš valstybės
ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai) (savivaldybės) biudžeto kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos
su VSS, turi būti lygios 5 VSAFAS, 2
pr., A.I.1.1-A.I.1.2 eil, 3 st. nurodytai
sumai.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės (savivaldybės) Įspėjimas
biudžeto kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygios pinigų srautų ataskaitoje nurodytai gautų
finansavimo sumų iš valstybės (savivaldybės) biudžeto
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai) sumai.

Gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms per
ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų
srautai)

Gautos finansavimo sumos iš valstybės
(savivaldybės) biudžeto kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., A I. eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės (savivaldybės) Įspėji mas
biudžeto kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygios pinigų srautų ataskaitoje nurodytais gautų
finansavimo sumų iš valstybės (savivaldybės) biudžeto
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai) sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai
gauto turto sumos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų, suderintos su
VSS, turi būti lygios arba mažesnės 20
VSAFAS, 4 pr., 1 ir 2 eil., 6 st.,
nurodytoms sumoms.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauto turto sumos Blokavimas
iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, suderintos su
VSS, turi būti lygios arba mažesnės finansavimo sumų
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai iš
neatlygintinai gauto turto sumoms.

Gautos finansavimo sumos (iš valst. ir
saviv. biudžeto) ilg. ir biol. turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos
su VSS, turi būti lygios arba mažesnės
5 VSAFAS, 2 pr., C IV.1 ir IV.2 eil, 3
st. nurodytai sumai.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Blokavimas
biudžeto) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, turi būti lygios arba mažesnės
pinigų srautų ataskaitoje nurodytoms gautoms
finansavimo sumoms ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Gautos finansavimo sumos (iš valst. ir
saviv. biudžetų) ilg. ir biol. turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesiog. pinigų srautai), suderintos
su VSS, turi būti lygios arba mažesnės
5 VSAFAS, 2 pr., C IV.1 ir IV.2 eil.,
4 st. nurodytai sumai.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Blokavimas
biudžetų) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, turi būti lygios arba mažesnės
pinigų srautų ataskaitoje nurodytoms gautoms
finansavimo sumoms ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai).

Neatlygintinai gautas turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas
(+)
X

76

ELI-506

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(+) (tiesioginiai pinigų srautai)
X

77

ELI-507

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų
srautai)
X

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

10

11

X

X

X

X

Finansavimo sumų iš valstybės ir
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ir
savivaldybės biudžetų sumažėjimas per savivaldybių biudžetų sumažėjimas per ataskaitinį
ataskaitinį laikotarpį dėl turto
laikotarpį dėl turto pardavimo (-) nederinamoje
pardavimo nederinamoje informacijoje informacijoje turi sutapti su lentelėje Finansavimo
turi sutapti su 20 VSAFAS, 4 pr. 8
sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per
stulpelio eilučių 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
ataskaitinį laikotarpį stulpelyje Finansavimo sumų
sumomis.
sumažėjimas dėl turto pardavimo nurodytomis
sumomis.

Gautos finansavimo sumos kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Blokavimas

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto
dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų), Iš savivaldybės biudžeto
(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)

X

75

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos Blokavimas
iš ES, užsienio valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų
šaltinių, suderintos su VSS, negali viršyti finansavimo
sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai iš ES, užsienio
valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių perduotai
finansavimo sumai kitiems viešojo sektoriaus
subjektams.

Finansavimo sumų iš valstybės
20 VSAFAS, 4
biudžeto sumažėjimas per ataskaitinį priedas
laikotarpį dėl turto pardavimo (-),
Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto sumažėjimas per ataskaitinį
laikotarpį dėl turto pardavimo (-)

X

74

7
Per ataskaitinį laikotarpį perduotos
finansavimo sumos iš ES, užsienio
valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų
šaltinių, suderintos su VSS, negali
viršyti 20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil. 7
st. nurodytoms sumoms.

Kontrolės tekstas

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos, Per ataskaitinį laikotarpį gautos
išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
finansavimo sumos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą, suderintos su
VSS, turi būti lygios arba mažesnės 20
VSAFAS, 4 pr., 1 ir 2 eil., 4 st.
nurodytoms sumoms.

X

69

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

TSK - tarpusavio sandorių derinimo kontrolės
78

79

80

81

TSK-186 Nereglamentuota

TSK-188 Nereglamentuota

TSK-198 Nereglamentuota

TSK-200 Nereglamentuota

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už
biologinį turtą (įsigijimo savikaina),
vertinamo tikrąja verte, ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (2 st.) turi būti
teigiami

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą tikrąja verte
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį turtą
(įsigijimo savikaina), vertinamo tikrąja verte,
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiami

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už
biologinį turtą (įsigijimo savikaina),
vertinamo įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis, ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (2 st.) turi būti
teigiami

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą įsigijimo
Blokavimas
savikaina arba normatyvinėmis kainomis eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje Išankstiniai
mokėjimai kitiems VSS už biologinį turtą (įsigijimo
savikaina), vertinamo įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis, ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turi būti teigiami

Kitų ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(2 st.) turi būti teigiama

Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų ilgalaikių
finansinių įsipareigojimų kitiems VSS balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi būti teigiama

Kitų ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų
metų dalies balansinės vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2
st.) turi būti teigiama

Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų ilgalaikių
finansinių įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų metų
dalies balansinės vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turi būti teigiama

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Kodas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

2
3
TSK-202 Nereglamentuota

TSK-223 Nereglamentuota

TSK-226 Nereglamentuota

TSK-230 Nereglamentuota

TSK-233 Nereglamentuota

TSK-236 Nereglamentuota

TSK-242 Nereglamentuota

TSK-249 Nereglamentuota

TSK-268 Nereglamentuota

TSK-270 Nereglamentuota

TSK-272 Nereglamentuota

TSK-274 Nereglamentuota

TSK-279 Nereglamentuota

TSK-281 Nereglamentuota

TSK-282 Nereglamentuota

TSK-285 Nereglamentuota

TSK-286 Nereglamentuota

TSK-289 Nereglamentuota

TSK-290 Nereglamentuota

TSK-293 Nereglamentuota

TSK-297 Nereglamentuota

TSK-298 Nereglamentuota

TSK-306 Nereglamentuota

TSK-309 Nereglamentuota

TSK-313 Nereglamentuota

Kontrolės dalis Nr. 2

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

4

5

6

7
Kitų trumpalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS balansinės
vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(2 st.) turi būti teigiama

8
Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems VSS
balansinės vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi
būti teigiama

9
Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių
obligacijų, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje turi
būti teigiama

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių obligacijų, laikomų iki
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių vekselių, Įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių vekselių, laikomų iki
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama
laikotarpio pradžioje turi būti teigiama

Blokavimas

Įsigytų iš kt. VSS ilg. kt. ne nuosav.
Įsigytų iš kt. VSS ilg. kt. ne nuosav. VP, laikomų iki
VP, laikomų iki išpirkimo termino,
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina atask. laikot.
įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. pradž. (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS ilg. ne nuosavybės Įsigytų iš kitų VSS ilg. ne nuosavybės VP, skirtų
VP, skirtų parduoti, įsigijimo
parduoti, įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. (+)
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi turi būti teigiama
būti teigiama

Blokavimas

Suteiktų kitam VSS ilgalaikių paskolų Suteiktų kitam VSS ilgalaikių paskolų įsigijimo
Blokavimas
įsigijimo savikaina ataskaitinio
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiama
teigiama

Nuo 1 m. (visa ilg. dalis) kitų ilg.
Nuo 1 m. (visa ilg. dalis) kitų ilg. gautinų sumų iš kitų Blokavimas
gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
VSS įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi būti teigiama
būti teigiama

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
ilgalaikį finansinį turtą įsigijimo
finansinį turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
savikaina ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama
pradžioje (+) turi būti teigiama

Išankstinių mokėjimų suma Europos
Sąjungai ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiama

Išankstinių mokėjimų suma Europos Sąjungai
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Kitų išankstinių mokėjimų suma
kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiama

Kitų išankstinių mokėjimų suma kitiems VSS
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Suteiktų kitam VSS trumpalaikių
paskolų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiama

Suteiktų kitam VSS trumpalaikių paskolų įsigijimo
Blokavimas
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiama

Gautinos finansavimo sumos iš VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už turto
naudojimą ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už turto naudojimą
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už
parduotas prekes ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už parduotas prekes
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų Kitos sukauptos gautinos sumos iš kitų VSS
VSS ataskaitinio laikotarpio pradžioje ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
(+) turi būti teigiamos
teigiamos

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

Gautinos sumos iš kitų VSS už
suteiktas paslaugas ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už suteiktas paslaugas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už
konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
netesybos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už konfiskuotą turtą,
baudos ir kitos netesybos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už
parduotą ilgalaikį turtą ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Gautinos sumos iš kitų VSS už parduotą ilgalaikį turtą Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS už
turto naudojimą ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS už turto naudojimą
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Įsigytų iš kitų VSS trump. ne
Įsigytų iš kitų VSS trump. ne nuosavybės VP, skirtų
nuosavybės VP, skirtų parduoti,
parduoti, įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. (+)
įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų suma tiekėjams Išankstinių mokėjimų suma tiekėjams (kitiems VSS)
Blokavimas
(kitiems VSS) ataskaitinio laikotarpio ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama
pradžioje (+) turi būti teigiama

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos
turi būti teigiamos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS trump. obligacijų Įsigytų iš kitų VSS trump. obligacijų (laikomų iki
Blokavimas
(laikomų iki išpirkimo) įsigijimo
išpirkimo) įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. (+)
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi turi būti teigiama
būti teigiama

Įsigytų iš kitų VSS trump. vekselių
Įsigytų iš kitų VSS trump. vekselių (laikomų iki
Blokavimas
(laikomų iki išpirkimo) įsigijimo
išpirkimo) įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. (+)
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi turi būti teigiama
būti teigiama

Įsigytų iš kt. VSS trum. kt. ne nuosav. Įsigytų iš kt. VSS trum. kt. ne nuosav. VP, laikomų iki Blokavimas
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina atask. laikot.
VP, laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. pradž. (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Kodas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

2
3
TSK-316 Nereglamentuota

TSK-320 Nereglamentuota

TSK-325 Nereglamentuota

TSK-332 Nereglamentuota

TSK-333 Nereglamentuota

TSK-335 Nereglamentuota

TSK-339 Nereglamentuota

TSK-344 Nereglamentuota

TSK-345 Nereglamentuota

TSK-346 Nereglamentuota

TSK-361 Nereglamentuota

TSK-362 Nereglamentuota

TSK-363 Nereglamentuota

TSK-364 Nereglamentuota

TSK-366 Nereglamentuota

TSK-368 Nereglamentuota

TSK-378 Nereglamentuota

TSK-380 Nereglamentuota

TSK-382 Nereglamentuota

TSK-383 Nereglamentuota

TSK-387 Nereglamentuota

TSK-418 Nereglamentuota

TSK-420 Nereglamentuota

TSK-422 Nereglamentuota

TSK-424 Nereglamentuota

Kontrolės dalis Nr. 2

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

4

5

6

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma tik
įeinantiems
subjektams

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gautų iš kito VSS ilg. paskolų
Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
Blokavimas
(prisiimtų įsipareigojimų) ein. m. dalis įsipareigojimų) ein. m. dalis įsigijimo savikaina atask.
įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž. laikot. pradž. (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

X

X

Išleistų trumpalaikių iždo vekselių
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiama

X

X

Gautų iš kito VSS trump. paskolų
Gautų iš kito VSS trump. paskolų (prisiimtų
Blokavimas
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž.
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi (+) turi būti teigiama
būti teigiama

X

X

Ilg. finansinių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte Blokavimas
Ilg. finansinių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte ein. m. dalies ein. m. dalies įsigijimo savikaina laikot. pradž. (+) turi
įsigijimo savikaina laikot. pradž. (+) būti teigiama
turi būti teigiama

X

X

Trumpalaikių finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, įsigijimo savikaina laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiama

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
tikrąja verte, įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje
(+) turi būti teigiama

X

X

Išleistų trumpalaikių obligacijų
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiama

Išleistų trumpalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama
X

X

Mokėtinos kitiems VSS subsidijos,
dotacijos ir finansavimo sumos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

Mokėtinos kitiems VSS subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+) turi būti teigiamos

X

X

Grąžintinos biudžetams ir fondams
finansavimo sumos ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Grąžintinos biudžetams ir fondams finansavimo sumos Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos
X

X

Kitos mokėtinos sumos biudžetui
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

Kitos mokėtinos sumos biudžetui ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos

X

X

Gautų iš kitų VSS išankstinių
apmokėjimų, išskyrus mokesčių ir
socialinių įmokų, suma atask. laikot.
pradž. (+) turi būti teigiama

Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus
mokesčių ir socialinių įmokų, suma atask. laikot.
pradž. (+) turi būti teigiama

Blokavimas
X

X

Kitos mokėtinos sumos kitiems VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

Kitos mokėtinos sumos kitiems VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos

Blokavimas
X

X

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų
pajamų kitiems VSS suma per
ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti
neigiama

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų kitiems
VSS suma per ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti
neigiama

Įspėjimas

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos
pajamos per ataskaitinį laikotarpį (-)
turi būti neigiamos

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos per
ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti neigiamos

Įspėjimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiama

8
9
Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiama

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių įsigijimo savikaina
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Gautų iš kito VSS ilg. paskolų
Gautų iš kito VSS ilg. paskolų (prisiimtų
Blokavimas
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina atask. laikot. pradž.
savikaina atask. laikot. pradž. (+) turi (+) turi būti teigiama
būti teigiama

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų,
Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja Blokavimas
apskaitomų tikrąja verte, įsigijimo
verte, įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje (+) turi
savikaina laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama
būti teigiama

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiami

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pradžioje (+) turi būti teigiami

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
metų dalies įsigijimo savikaina
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Blokavimas

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+) turi būti teigiama

Išleistų trumpalaikių iždo vekselių įsigijimo savikaina Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

X

X

Pervestinos kitiems VSS finansinės ir Pervestinos kitiems VSS finansinės ir investicinės
investicinės veiklos pajamos per
veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti
ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti
neigiamos
neigiamos

Įspėjimas
X

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS
(išskyrus sumokėtas mokesčių
permokas) ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Kitos gautinos sumos iš kitų VSS (išskyrus sumokėtas Blokavimas
mokesčių permokas) ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+) turi būti teigiamos

Kitos sukauptos mokėtinos kitiems
VSS sumos (išskyrus sukauptas
mokėtinas mokesčių sumas) atask.
laikot. pradž. (+) turi būti teigiamos

Kitos sukauptos mokėtinos kitiems VSS sumos
Blokavimas
(išskyrus sukauptas mokėtinas mokesčių sumas) atask.
laikot. pradž. (+) turi būti teigiamos

Su darbo santykiais susiję
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (soc.
Blokavimas
įsipareigojimai (soc. įmokos) kitiems įmokos) kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio pradžioje
VSS ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiami
(+) turi būti teigiami

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos kitiems VSS
kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
pradžioje (+) turi būti teigiamos
teigiamos

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

