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:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

4

5

6

7

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

8

9

10

11

X

X

FAS - paketo duomenų įvedimo suminės kontrolės
1

FAS-001

13 VSAFAS, 1
priedas

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina x
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS 1 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

2

FAS-002

13 VSAFAS, 1
priedas

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina x
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS 1 pr., 6 eil., 10 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Prestižo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

Blokavimas

3

FAS-003

13 VSAFAS, 1
priedas

Sukaupta amortizacijos suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

x

13 VSAFAS 1 pr., 13 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama
arba lygi nuliui.

Blokavimas

13 VSAFAS, 1
priedas

Sukaupta amortizacijos suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS, 1
priedas

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS, 1
priedas

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

12 VSAFAS, 1
priedas

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina x
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

4

5

6

7

8

9

FAS-004

FAS-005

FAS-006

FAS-007

FAS-008

FAS-009

x

x

x

x

x

X

X

13 VSAFAS 1 pr., 13 eil., 10 st.
Sukaupta prestižo amortizacijos suma ataskaitinio
nurodyta suma turi būti neigiama arba laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi
lygi nuliui.
nuliui.

Blokavimas

13 VSAFAS 1 pr., 21 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

Blokavimas

13 VSAFAS 1 pr., 21 eil., 10 st.
Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
nurodyta suma turi būti neigiama arba pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.
lygi nuliui.

Blokavimas

X

X

13 VSAFAS 1 pr., 22 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

13 VSAFAS 1 pr., 22 eil., 10 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Prestižo likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo Blokavimas
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

X

X

X

X

X

6 VSAFAS 5 pr., 6 eil., 3 st. nurodyta Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą suma Blokavimas
suma turi būti teigiama arba lygi
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
nuliui.
teigiama arba lygi nuliui.

X

X

6 VSAFAS 5 pr., 6 eil., 5 st. nurodyta Jungimo metu gautų išankstinių mokėjimų už ilgalaikį Blokavimas
suma turi būti teigiama arba lygi
finansinį turtą suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.
nuliui.

X

17 VSAFAS 4 pr., 11 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Parduoti laikomo finansinio turto balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

Blokavimas
X

X

17 VSAFAS 5 pr., 13 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas
X

X

Prestižo balansinė vertė (1 eil.)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14
st.) turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Prestižo balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

Prestižo įsigijimo savikainos suma
(1.1 eil.) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (14 st.) turi būti teigiama
arba lygi nuliui.
Prestižo sukaupta amortizacijos suma
(1.2 eil.) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (14 st.) turi būti neigiama
arba lygi nuliui.
Prestižo nuvertėjimo suma (1.3 eil.)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14
st.) turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Prestižo įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

x

12 VSAFAS 1 pr., 13 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Sukaupta ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

11

FAS-011

12 VSAFAS, 1
priedas

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

x

12 VSAFAS 1 pr., 21 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama
arba lygi nuliui.

Blokavimas

12 VSAFAS, 1
priedas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

x

12 VSAFAS 1 pr., 29 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

6 VSAFAS, 5
priedas

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą

x

6 VSAFAS, 5
priedas

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą

x

17 VSAFAS, 4
priedas

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

17 VSAFAS, 5
priedas

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Nereglamentuota

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FAS-014

FAS-015

FAS-016

FAS-017

FAS-018

FAS-019

FAS-020

FAS-021

FAS-022

FAS-023

FAS-024

FAS-025

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

x

19 VSAFAS, 6
priedas

Grynoji investicijos į nuomojamą
turtą vertė pagal finansinės nuomos
sutartis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Prestižo sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

Blokavimas

Prestižo nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

Investicijų į kontroliuojamus viešojo Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
sektoriaus subjektus balansinė vertė (1 subjektus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
eil.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.
(14 st.) turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

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

X
Blokavimas
X

X

25

FAS-026

19 VSAFAS, 6
priedas

Dabartinė gautinų pagrindinių
nuomos įmokų vertė

x

x

19 VSAFAS 6 pr., 8 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

26

FAS-027

16 VSAFAS, 3
priedas

Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

x

x

16 VSAFAS 3 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas
arba lygus nuliui.

Blokavimas

16 VSAFAS, 4
priedas

Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

x

16 VSAFAS 4 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Blokavimas

8 VSAFAS, 1
priedas

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis, likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus
nuliui.
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

28

FAS-028

FAS-029

x

x

8 VSAFAS 1 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

X

Blokavimas

Grynoji investicijos į nuomojamą turtą (pagrindinių
Blokavimas
nuomos įmokų) vertė pagal finansinės nuomos sutartis
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.
Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė
Blokavimas
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

27

X

X

Investicijų į kontroliuojamus viešojo Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
Blokavimas
sektoriaus subjektus įsigijimo
subjektus įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
savikainos suma (1.1 eil.) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.
laikotarpio pabaigoje (14 st.) turi būti
teigiama arba lygi nuliui.
Investicijų į kontroliuojamus viešojo Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
sektoriaus subjektus nuvertėjimo suma subjektus nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
(1.2 eil.) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.
pabaigoje (14 st.) turi būti neigiama
arba lygi nuliui.

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

29

FAS-030

8 VSAFAS, 1
priedas

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

x

8 VSAFAS 1 pr., 14 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Blokavimas
turi būti neigiamas arba lygus nuliui.

X

30

FAS-031

8 VSAFAS, 1
priedas

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

x

8 VSAFAS 1 pr., 15 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

6 VSAFAS, 6
priedas

Išankstinių apmokėjimų balansinė
vertė

x

6 VSAFAS, 6
priedas

Išankstinių apmokėjimų balansinė
vertė

x

17 VSAFAS, 7
priedas

Per vienerius metus gautinų sumų
balansinė vertė

x

17 VSAFAS, 7
priedas

Per vienerius metus gautinų sumų
balansinė vertė

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai iš valstybės biudžeto
x
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą)

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai iš valstybės biudžeto
x
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą)

x

31

32

33

34

35

36

37

38

39

FAS-032

FAS-033

FAS-034

FAS-035

FAS-036

FAS-037

FAS-038

FAS-039

FAS-040

x

x

x

x

17 VSAFAS, 8
priedas

x
Pinigai iš valstybės biudžeto
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą)

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai iš savivaldybės biudžeto

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai iš savivaldybės biudžeto

x

x

x

6 VSAFAS 6 pr., 3 eil., 3 st. nurodyta Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę
suma turi būti teigiama arba lygi
ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba
nuliui.
lygi nuliui.

X

X

12 VSAFAS, 1
priedas

x

X

Blokavimas

FAS-010

FAS-013

X

X

10

12

X

Blokavimas

Blokavimas
X

6 VSAFAS 6 pr., 3 eil., 5 st. nurodyta Jungimo metu gautų išankstinių apmokėjimų balansinė Blokavimas
suma turi būti teigiama arba lygi
vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.
nuliui.

X

X

Blokavimas

17 VSAFAS 7 pr., 3 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Per vienerius metus gautinų sumų iš viso balansinė
vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

17 VSAFAS 7 pr., 3 eil., 9 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Jungimo metu gautų per vienerius metus gautinų sumų Blokavimas
balansinė vertė turi būti teigiama arba lygi nuliui.

17 VSAFAS 8 pr., 1 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą) iš viso likutis paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 1 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą), kurie yra biudžeto
asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 1 eil., 7 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Jungimo metu gautų pinigų iš valstybės biudžeto
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) likutis
turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 2 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų iš savivaldybės biudžeto iš viso likutis
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 2 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų iš savivaldybės biudžeto, kurie yra biudžeto
asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

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
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Kodas
2
FAS-041

FAS-042

FAS-043

FAS-044

FAS-047

FAS-048

FAS-049

FAS-050

FAS-051

FAS-052

FAS-053

FAS-054

FAS-055

FAS-056

FAS-057

FAS-058

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
17 VSAFAS, 8
priedas

4
Pinigai iš savivaldybės biudžeto

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų
šaltinių

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų
šaltinių

x

17 VSAFAS, 8
priedas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų
šaltinių

x

20 VSAFAS, 4
priedas

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio x
laikotarpio pabaigoje

x

17 VSAFAS, 9
priedas

Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

x

19 VSAFAS, 4
priedas

Dabartinė finansinės nuomos
įsipareigojimų vertė

x

18 VSAFAS, 3
priedas

Atidėjinių vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

9 VSAFAS, 6
priedas

Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį x
laikotarpį

x

9 VSAFAS, 6
priedas

Iš viso pajamų grynąja verte per
ataskaitinį laikotarpį

x

9 VSAFAS, 7
priedas

Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį x
laikotarpį

x

9 VSAFAS, 7
priedas

Iš viso pajamų grynąja verte per
ataskaitinį laikotarpį

x

x

9 VSAFAS, 7
priedas

Iš viso pajamų grynąja verte per
ataskaitinį laikotarpį

x

9 VSAFAS, 7
priedas

Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį x
laikotarpį

x

Nereglamentuota

Iš viso

x

6 VSAFAS, 4
priedas

Finansinės ir investicinės veiklos
pajamos

5
x

x

x

x

Narių skaičius:

6
x

x

x

x

x

x

x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
17 VSAFAS 8 pr., 2 eil., 7 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

8
9
Jungimo metu gautų pinigų iš savivaldybės biudžeto
Blokavimas
likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiamas arba lygus nuliui.

17 VSAFAS 8 pr., 3 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių iš viso
likutis turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 3 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių, kurie yra
biudžeto asignavimai, likutis paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 3 eil., 7 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų šaltinių likutis
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

20 VSAFAS 4 pr., 14 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

Blokavimas

17 VSAFAS 9 pr., 11 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

19 VSAFAS 4 pr., 6 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

18 VSAFAS 3 pr., 9 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

9 VSAFAS 6 pr., 5 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Mokesčio pajamų bendrąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

9 VSAFAS 6 pr., 10 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Iš viso mokesčio pajamų grynąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

9 VSAFAS 7 pr., 5 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.
9 VSAFAS 7 pr., 11 st. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per ataskaitinį Blokavimas
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas
X

X

9 VSAFAS 7 pr., 1 eil., 7 st. nurodyta Visų socialinių įmokų pajamų grynąja verte per
suma turi būti teigiama arba lygi
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.
nuliui.

Blokavimas

9 VSAFAS 7 pr., 1 eil., 5 st. nurodyta Visų socialinių įmokų pajamų bendrąja verte per
suma turi būti teigiama arba lygi
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.
nuliui.

Blokavimas

Kitos veiklos sąnaudų suma per
Kitos veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį
ataskaitinį laikotarpį (8 eil., 3 st.) turi turi būti neigiama arba lygi nuliui.
būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

6 VSAFAS 4 pr., 1 eil., 3 st. nurodyta
suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui. Išimtis: per laikotarpį
užregistruotos pervestinos pajamos,
kai pajamos buvo uždirbtos praėjusiais
laikotarpiais.

X

X

X

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per
Įspėjimas
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui. Išimtis: per laikotarpį užregistruotos pervestinos
pajamos, kai pajamos buvo uždirbtos praėjusiais
laikotarpiais.

X

X

X

56

FAS-059

6 VSAFAS, 4
priedas

Finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos

x

x

6 VSAFAS 4 pr., 2 eil., 3 st. nurodyta Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per
Blokavimas
suma turi būti neigiama arba lygi
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.
nuliui.

X

57

FAS-060

Nereglamentuota

Finansavimo sumos

x

x

Finansavimo sumų bendra suma per
ataskaitinį laikotarpį (4 KL, 3st) turi
būti neigiama arba lygi nuliui.

Finansavimo sumų bendra suma per ataskaitinį
laikotarpį turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas
X

3 VSAFAS 2 pr., A.I eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma
turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

3 VSAFAS 2 pr., A.II.1 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Mokesčių pajamų grynąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

3 VSAFAS 2 pr., A.II.2 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

3 VSAFAS 2 pr., A.III eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui. Išimtis: per laikotarpį
užregistruotos pervestinos pajamos,
kai pajamos buvo uždirbtos praėjusiais
laikotarpiais.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.
Išimtis: per laikotarpį užregistruotos pervestinos
pajamos, kai pajamos buvo uždirbtos praėjusiais
laikotarpiais.

Įspėjimas

58

59

60

61

62

63

64

FAS-061

FAS-062

FAS-063

FAS-064

FAS-065

FAS-066

FAS-067

3 VSAFAS, 2
priedas

Finansavimo pajamos

3 VSAFAS, 2
priedas

Mokesčių pajamos grynąja verte

3 VSAFAS, 2
priedas

Socialinių įmokų pajamos grynąja
verte

x

3 VSAFAS, 1 ir 2
priedai

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

x

3 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

3 VSAFAS, 3
priedas

Pagrindinės veiklos sąnaudos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Įspėjimas

3 VSAFAS 3 pr., B eil., 4 st. nurodyta Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

Blokavimas

Blokavimas

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

x

x

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

66

FAS-069

3 VSAFAS, 1
priedas

Pagrindinės veiklos sąnaudos

x

x

3 VSAFAS 1 pr., B eil., 4 st. nurodyta Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti neigiama arba lygi
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.
nuliui. Išimtis, ataskaitinį laikotarpį
buvo užregistruotas praėjusio
laikotarpio sąnaudų sumažinimas

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

FAS-072

FAS-073

FAS-074

FAS-075

FAS-076

FAS-079

FAS-082

FAS-083

FAS-084

FAS-085

Įplaukos iš valstybės biudžeto

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą

5 VSAFAS, 2
priedas

Sumokėtų palūkanų išmokos

5 VSAFAS, 2
priedas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto įsigijimas

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto perleidimas

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Investicijos į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus

x

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Investicijos į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Įplaukos iš gautų paskolų

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautų paskolų grąžinimas

5 VSAFAS, 2
priedas

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų apmokėjimas

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti iš valstybės biudžeto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

3 VSAFAS 2 pr., B.XIV eil., 3 st.
Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį
nurodyta suma turi būti neigiama arba laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.
lygi nuliui. Išimtis, ataskaitinį
laikotarpį buvo užregistruotas
praėjusio laikotarpio sąnaudų
sumažinimas

3 VSAFAS, 3
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

X

Įspėjimas

FAS-068

FAS-071

X

3 VSAFAS 2 pr., B eil., 3 st. nurodyta Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti neigiama arba lygi
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.
nuliui. Išimtis, ataskaitinį laikotarpį
buvo užregistruotas praėjusio
laikotarpio sąnaudų sumažinimas

65

67

X

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

X
Įspėjimas
X

5 VSAFAS 2 pr., A.I. eil., 4 st.
nurodytos sumos turi būti teigiamos
arba lygios nuliui.

Pagrindinės veiklos pinigų srautų įplaukų
Blokavimas
(netiesioginiai pinigų srautai) per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., A.II. eil., 4 st.
nurodytos sumos turi būti neigiamos
arba lygios nuliui.

Pagrindinės veiklos pinigų srautų pervestų lėšų
Blokavimas
(netiesioginiai pinigų srautai) per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., A.III. eil., 4 st.
nurodytos sumos turi būti neigiamos
arba lygios nuliui.

Pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokų
Blokavimas
(netiesioginiai pinigų srautai) per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., B.I eil., 4 st.
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
nurodyta suma turi būti neigiama arba įsigijimo netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį
lygi nuliui.
laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

5 VSAFAS 2 pr., B.II eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Blokavimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
perleidimo netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

X

X

5 VSAFAS 2 pr., B.III eil., 4 st.
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo netiesioginių pinigų Blokavimas
nurodyta suma turi būti neigiama arba srautų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama
lygi nuliui.
arba lygi nuliui.

X

5 VSAFAS 2 pr., B.IV eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Ilgalaikio finansinio turto perleidimo netiesioginių
pinigų srautų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

X

5 VSAFAS 2 pr., C.I eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Įplaukų (netiesioginiai pinigų srautai) iš gautų paskolų Blokavimas
netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį laikotarpį
suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., C.II eil., 4 st.
Gautų paskolų grąžinimo netiesioginių pinigų srautų
nurodyta suma turi būti neigiama arba per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba
lygi nuliui.
lygi nuliui.

Blokavimas

Blokavimas

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Blokavimas
5 VSAFAS 2 pr., C.III eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti neigiama arba apmokėjimo netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį
lygi nuliui.
laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.
5 VSAFAS 2 pr., C.IV.1 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

X

Gautų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam
Blokavimas
turtui įsigyti iš valstybės biudžeto netiesioginių pinigų
srautų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
78

79

80

81

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

107

Kodas
2
FAS-086

FAS-087

FAS-088

FAS-089

FAS-090

FAS-091

FAS-092

FAS-093

FAS-094

FAS-095

FAS-096

FAS-097

FAS-098

FAS-099

FAS-100

FAS-101

FAS-102

FAS-103

FAS-104

FAS-105

FAS-106

FAS-107

FAS-108

FAS-109

FAS-110

FAS-111

FAS-112

FAS-113

FAS-114

FAS-115

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti iš savivaldybės biudžeto

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų

x

Gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti iš kitų šaltinių

x

Grąžintos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti

x

5 VSAFAS, 2
priedas

Gauti dividendai

x

4 VSAFAS, 1
priedas

Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną

x

4 VSAFAS, 1
priedas

Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną

x

4 VSAFAS, 1
priedas

Likutis ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną

x

25 VSAFAS, 1
priedas

Pagrindinės veiklos sąnaudos

x

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

x

26 VSAFAS, 2
priedas

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

26 VSAFAS, 2
priedas

Sukaupta nusidėvėjimo suma

x

26 VSAFAS, 2
priedas

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

26 VSAFAS, 2
priedas

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

26 VSAFAS, 3
priedas

Įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

26 VSAFAS, 3
priedas

Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

26 VSAFAS, 3
priedas

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

x

13 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

x

12 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

8 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

26 VSAFAS, 2
priedas

26 VSAFAS, 3
priedas

26 VSAFAS, 3
priedas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

x

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą

x

Kitos ilgalaikės gautinos sumos

Prestižo balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

x

x

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Investicijų į kontroliuojamus viešojo x
sektoriaus subjektus balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

x

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

x

Išankstinių apmokėjimų balansinė
vertė

Per vienerius metus gautinų sumų
balansinė vertė

x

x

x

x

x

Pinigai iš valstybės biudžeto
x
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę
paramą)

x

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

x

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

x

x

x

Narių skaičius:

x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
5 VSAFAS 2 pr., C.IV.2 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

8
Gautų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam
turtui įsigyti iš savivaldybės biudžeto netiesioginių
pinigų srautų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

9
Blokavimas

5 VSAFAS 2 pr., C.IV.3 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Gautų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam
Blokavimas
turtui įsigyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį
laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., C.IV.4 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Gautų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam
Blokavimas
turtui įsigyti iš kitų šaltinių netiesioginių pinigų srautų
per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

5 VSAFAS 2 pr., C.V eil., 4 st.
Grąžintų finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam Blokavimas
nurodyta suma turi būti neigiama arba turtui įsigyti netiesioginių pinigų srautų per ataskaitinį
lygi nuliui.
laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

5 VSAFAS 2 pr., C.VI eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Gautų dividendų netiesioginių pinigų srautų per
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

4 VSAFAS 1 pr., 19 eil., 3 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Kontroliuojančiajam subjektui tenkančio dalininkų
Blokavimas
kapitalo likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

4 VSAFAS 1 pr., 19 eil., 4 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Kontroliuojančiajam subjektui tenkančio tikrosios
Blokavimas
vertės rezervo likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę
dieną turi būti teigiamas arba lygus nuliui.

4 VSAFAS 1 pr., 19 eil., 5 st.
nurodyta suma turi būti teigiama arba
lygi nuliui.

Kontroliuojančiajam subjektui tenkančių kitų rezervų Blokavimas
likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną turi būti
teigiamas arba lygus nuliui.

25 VSAFAS 1 pr., 1 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui. Išimtis, ataskaitinį laikotarpį
buvo užregistruotas praėjusio
laikotarpio sąnaudų sumažinimas

Pagrindinės veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi būti neigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

Blokavimas
X

X

X

X

Įspėjimas

X

25 VSAFAS 1 pr., 1.14 eil. nurodytos Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų suma per ataskaitinį Įspėjimas
sumos turi būti neigiamos arba lygios laikotarpį turi būti neigiama arba lygi nuliui.
nuliui. Išimtis, ataskaitinį laikotarpį
buvo užregistruotas praėjusio
laikotarpio sąnaudų sumažinimas
26 VSAFAS 2 pr., 2 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Turto, išskyrus akcijų paketus, įsigijimo įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

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

Turto sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

26 VSAFAS 2 pr., 6 eil. nurodytos
sumos turi būti neigiamos arba lygios
nuliui.

Turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti neigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

26 VSAFAS 2 pr., 7 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

26 VSAFAS 3 pr., 2 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Akcijų paketų įsigijimo savikainos suma ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

X

X

X

X

X

26 VSAFAS 3 pr., 6 eil., 4 st.
Akcijų paketų, kurių tikroji vertė nustatoma iš įsigijimo Blokavimas
nurodyta suma turi būti neigiama arba savikainos atėmus nuvertėjimo sumą, nuvertėjimo suma
lygi nuliui.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti neigiama
arba lygi nuliui.

X

26 VSAFAS 3 pr., 7 eil. nurodytos
sumos turi būti teigiamos arba lygios
nuliui.

Akcijų paketų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

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

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

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

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.

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.

Blokavimas

X

X

Blokavimas
X

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

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.

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.

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.

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

Blokavimas
X

Blokavimas
6 VSAFAS 6 pr., 3 eil., 3 st. nurodyta Informacijos apie išankstinius apmokėjimus
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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

26 VSAFAS 3 pr., 4 eil., 4 st.
nurodyta suma 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.

X

X

X

X

Blokavimas
X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
108

Kodas
2
FAS-116

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Finansavimo sumos grąžintos

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6

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

5
x

Narių skaičius:

x

109

FAS-117

20 VSAFAS, 4
priedas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams

x

x

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

110

FAR-000

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO TURTO

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

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

FAR - finansinių ataskaitų rinkinio tikrinimo kontrolės

111

112

113

114

115

FAR-001

FAR-002

FAR-003

FAR-004

FAR-005

3 VSAFAS,
2 priedas

6 VSAFAS,
4 priedas

10 VSAFAS,
2 priedas

8 VSAFAS,
1 priedas

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

B. II. Nusidėvėjimas ir amortizacija

1.4 Dividendai

1.3 Pajamos iš dividendų

3.1 Parduota
10 stulpelis - Iš viso

12 VSAFAS:
3.1 parduoto
16 stulpelis - iš viso

12 VSAFAS,
1 priedas ir
13 VSAFAS,
1 priedas

17 VSAFAS,
4 priedas

6 VSAFAS,
4 priedas

10 VSAFAS,
2 priedas

10 VSAFAS,
2 priedas

13 VSAFAS:
3.1 parduoto
11 stulpelis - iš viso

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

Reikšmės 2 VSAFAS 1 pr., 2 pr. eil. Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso
„Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies“ turi sutapti.
mažumos dalies“ turi sutapti.

3 VSAFAS 2 pr., B. II. eil. pateikiama
suma turi būti lygi 12 VSAFAS 1 pr.,
9 eil. ir 13 VSAFAS 1 pr., 9 eil. sumų
sumai.

13 VSAFAS
8. Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį
11 stulpelis - Iš viso (Įvedimo formose (10 stulpelis Iš viso)
1.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai
Jei 17 VSAFAS 4 pr., 1.1 eil. ar 2.1
2.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai
eil. sumos lygios 0, tai ir 6 VSAFAS
4 pr., 1.4 eil. suma turi būti lygi 0.

1.4 Dividendai

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

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 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.

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.

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.

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

116

117

118

119

120

121

FAR-006

FAR-007

FAR-008

FAR-009

FAR-010

FAR-011

8 VSAFAS,
1 priedas

12 VSAFAS,
1 priedas

13 VSAFAS,
1 priedas

17 VSAFAS,
9 priedas

18 VSAFAS,
3 priedas

3 VSAFAS,
1 priedas

3. Atsargų sumažėjimas per
ataskaitinį laikotarpį

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

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

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

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

I. Grynasis perviršis ar deficitas

8 VSAFAS,
1 priedas

12 VSAFAS,
1 priedas

13 VSAFAS,
1 priedas

17 VSAFAS,
11 priedas

2 VSAFAS,
3 priedas,
2 priedas,
1 priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

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

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

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

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.

Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo
Įspėjimas
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“
suma „Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ilgalaikio
materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas“ bei „Kitos veiklos pajamos.
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo pelnas“ per ataskaitinį laikotarpį turi
būti lygus 0.

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 3 VSAFAS 1 pr., I.eil. suma turi
ar deficitas
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 16 eil. 6
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka (įvedimo
st. ir 7 st. suma.
formose 6 stulpelis)
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas
(įvedimo formose 7 stulpelis)

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

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.

18 VSAFAS 3 pr., 12 eil., 8 st. suma Bendra atidėjinių suma aiškinamojo rašto lentelėje
turi sutapti su 2 VSAFAS 1 pr., 2 pr., „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ataskaitinio laikotarpio
3 pr., E.I.2 eil. ir E.II.1 eil. suma.
pabaigoje nesutampa su FBA pateikta Ilgalaikių
atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies
bei trumpalaikių atidėjinių suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

X

Blokavimas

Jei 12 VSAFAS 1 pr. 3 eil. suma yra Jei aiškinamojo rašto lentelės „Ilgalaikio materialiojo Blokavimas
lygi 0, tai to paties pr. 10, 18 ir 25 eil. turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
sumos taip pat lygios 0.
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.

17 VSAFAS 9 pr., 1.1., 1.2., 1.3.,
2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3 eil.
balansinių verčių sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi sutapti su 17
VSAFAS 10 pr., 7 eil., 4 st. sumomis.

X

Įspėjimas

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.

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Nematerialiojo 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 amortizacijos
suma ir/arba Sukaupta perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma turi būti lygi 0.

X

Įspėjimas

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo
Blokavimas
finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“
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.

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.

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
Jei 13 VSAFAS 1 pr., 3 eil. suma lygi
amortizacijos suma
0, tai to paties pr., 10 ir 18 eilučių
16. Sukaupta perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo sumos taip pat lygios 0
suma

7. Iš viso
3 stulpelis - Balansinė finansinių įsipareigojimų
vertė

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.

Blokavimas

Blokavimas

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
122

123

124

125

126

Kodas
2
FAR-012

FAR-013

FAR-014

FAR-016

FAR-017

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

3 VSAFAS,
3 priedas

3 VSAFAS,
2 priedas
3 priedas

2 VSAFAS,
2 priedas

2 VSAFAS,
2 priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
J. Grynasis perviršis ar deficitas

I. Grynasis perviršis ar deficitas

Tenkantis mažumos daliai

A.I.5. Prestižas

A.I.5. Prestižas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5
4 VSAFAS,
1 priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

13 VSAFAS,
1 priedas

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

6
7
16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 3 VSAFAS 2 pr., J. eil. suma turi
ar deficitas
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 17 eil. 6
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka (įvedimo
st. ir 7 st. suma.
formose 6 stulpelis)
10 stulpelis - Mažumos dalis (įvedimo formosenėra)
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas
(įvedimo formose 7 stulpelis)

8
9
VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį
Blokavimas
lakotarpį nesutampa su GTPA pateikta „Grynoju
perviršio ar deficito“ suma susidedančia iš eilučių
„Nuosavybės metodo įtaka“, „Sukauptas perviršis ar
deficitas“ ir „Mažumos dalis“ sumos ataskaitinių metų
paskutinę dieną.

16 eilutė - Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis 3 VSAFAS 3 pr., J. eil. suma turi
ar deficitas
sutapti su 4 VSAFAS 1 pr., 17 eil. 6
7 stulpelis - Nuosavybės metodo įtaka
st. ir 7 st. suma.
8 stulpelis - Sukauptas perviršis ar deficitas
10 stulpelis - Mažumos dalis

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

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

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

10 stulpelis. Prestižas

x

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.

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

X

Blokavimas

X

127

128

FAR-018

FAR-019

2 VSAFAS,
3 priedas

2 VSAFAS,
3 priedas

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

x
Finansavimo sumos iš valstybės
biudžeto. Finansinės būklės ataskaita,
4, 5 stulpeliai, D.I eilutė

ARF. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 310 stulpeliai, 1 eilutė

x

Nacionaliniu lygmeniu 2 VSAFAS 3
pr., D.I. eil. ir 20 VSAFAS 3 pr., 1 eil.
3-10 st. apyvartos arba likučiai turi
būti lygūs 0.

Nacionaliniu lygmeniu 2 VSAFAS 3
pr., D.I. eil. likutis ir apyvartos 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.

Nacionaliniu lygmeniu FBA „Finansavimo sumos iš
valstybės biudžeto“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygios 0.

X

Blokavimas

X

129

130

FAR-020

FAR-021

2 VSAFAS,
2 priedas

2 VSAFAS,
2 priedas

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

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

4 VSAFAS,
1 priedas

x

Dalininkų kapitalas. Grynojo turto pokyčių
ataskaita. 4 stulpelis

x

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.

FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio
Blokavimas
pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalininkų
kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus
0.

2 VSAFAS 2 pr., F.I. eil. 4, 5 st.
FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio
likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nėra lygus 0.
pabaigoje bei apyvarta turi būti lygi 0.

X

Blokavimas

X

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

FAR-022

FAR-023

FAR-024

FAR-025

FAR-026

FAR-027

FAR-028

FAR-029

FAR-030

FAR-031

FAR-032

4 VSAFAS,
1 priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

6 VSAFAS,
6 priedas

17 VSAFAS,
7 priedas

17 VSAFAS,
12 priedas

20 VSAFAS,
3 priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 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

x

Tikrosios vertės rezervo likutis,
perduotas perleidus ilgalaikį turtą
kitam viešojo sektoriaus subjektui.
Grynojo turto pokyčių ataskaita, 5
stulpelis, 3 eilutė

x

x

Informacija apie išankstinius
x
apmokėjimus. Išankstiniai
apmokėjimai viešojo sektoriaus
subjektams pavedimams vykdyti. 3, 4
stulpeliai, 1.2 eilutė

x

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

x

Infomacija apie kai kurias mokėtinas x
sumas. Trumpalaikės mokėtinos
sumos viešojo sektoriaus subjektams.
4, 7 stulpeliai.

x

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

x

x

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

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

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)

Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma per
P3NT_4_
ataskaitinį laikotarpį. 6 stulpelis "Iš viso".
(šablonuose)
Nematerialiojo turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 3
(įvedimo formos
pavadinimas)

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per P3NT_4_
Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių
ataskaitinį laikotarpį.
11
(šablonuose)
suma per ataskaitinį laikotarpį. 8 stulpelis "Iš viso".
stulpelis "Iš viso"
Nematerialiojo turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 3
(įvedimo formos
pavadinimas)

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

P4IMT_4_
(šablonuose)
Ilgalaikio
materialiojo turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 4
(įvedimo formos
pavadinimas)

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per P4IMT_4_
ataskaitinį laikotarpį.
16
(šablonuose)
stulpelis "Iš viso"
Ilgalaikio
materialiojo turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 4
(įvedimo formos
pavadinimas)

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

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

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, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo
sektoriaus subjekto“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygus 0.

X

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

X

Nacionaliniu lygmeniu 6 VSAFAS 6 Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
pr., 1.2 eil. 3, 4 st. likučiai ir apyvarta „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ eilutės
turi būti lygi 0.
„Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus
subjektams pavedimams vykdyti“ sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje nėra lygios 0.

Blokavimas

X

Nacionaliniu lygmeniu 17 VSAFAS 7 Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
Blokavimas
pr., 4, 7 st. sumos turi būti lygios 0.
„Informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas“
stulpelių „Gautinos trumpalaikės sumos iš viešojo
sektoriaus subjektų“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nėra lygios 0.

Nacionaliniu lygmeniu 17 VSAFAS
Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentlelės
12 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

Blokavimas

X

Nacionaliniu lygmeniu 20 VSAFAS 3 Nacionaliniu lygmeniu aiškinamojo rašto lentelės
Blokavimas
pr., 5 st. sumos turi būti lygios 0.
„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ - stulpelio
„Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams“
sumos nėra lygios 0.

17 VSAFAS 8 priedo 1.1-1.4, 2.1-2.4,
3.1-3.4, 3.6-3.7 eil. sumos pokytis per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su 5
VSAFAS 1 pr., eil. „Pinigai ir pinigų
ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas)“.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos
pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su
PSA pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu
(sumažėjimu)

13 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 10 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.

13 VSAFAS 1 pr., 17 eil., 10 st. suma
turi sutapti su „Nematerialiojo turto
pastabų duomenų įvedimo forma 3“ (8
st.) pateikta suma.

12 VSAFAS 1 pr., 16 eil. 16 st. suma
turi sutapti su „Ilgalaikio materialiojo
turto pastabų duomenų įvedimo forma
3“ (6 st.) pateikta suma.

Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių 12 VSAFAS 1 pr., 17 eil. 16 st. suma
suma per ataskaitinį laikotarpį. 8 stulpelis "Iš viso". turi sutapti su P4IMT_4_ „Ilgalaikio
materialiojo turto pastabų duomenų
įvedimo forma 4“ (8 st.) pateikta suma.

X

Blokavimas

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.

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“.

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

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
142

143

144

145

146

147

Kodas
2
FAR-033

FAR-034

FAR-035

FAR-036

FAR-037

FAR-038

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

VRA, 2 priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

4 VSAFAS,
1 priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

149

150

FAR-039

FAR-040

FAR-041

20 VSAFAS, 4
priedas

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 lentelės „Nuomos įmokų
pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir
subnuomos įmokų pripažintų
laikotarpio pajamomis sumos“ 1 ir 2
eilučių sumai ataskaitinio laikotarpio
paskutinę dieną.

VRA, 2 priede pateikta nuomos sąnaudų suma per
Įspėjimas
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.

1.2 eilutė, Nuo vienerių iki penkerių metų
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

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

1.1 eilutė, Suteiktos paskolos

152

153

154

FAR-042

FAR-043

FAR-044

FAR-045

P14Nuoma gav_2_
(šablonuose)
Įsipareigojimų,
atsirandančių iš
nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir
kito turto perdavimo
sutarčių pastabų
duomenų įvedimo
forma 1 (įvedimo
17-ojo VSAFAS, 6
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

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

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

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

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)

3 VSAFAS,
2 priedas

19 VSAFAS, 4
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

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

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

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

4 eilutė - Iš kitų šaltinių (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.

x

2 eilutė, Iš savivaldybės biudžeto, 8
st.

x

8
9
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“) suma.

4 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 6 st.
ataskaitinio laikotarpio suma turi
sutapti su 3 VSAFAS 2 pr., I. eil.
ataskaitinio laikotarpio 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.

4 VSAFAS 1 pr., 16 eil., 7 st.
ataskaitinio laikotarpio suma turi
sutapti su3 VSAFAS 2 pr., H. eil.
ataskaitinio laikotarpio 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.

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., 4 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

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., 4 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

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., 13 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

Blokavimas

2 eilutė, Iš savivaldybės biudžeto, 8 st.

20 VSAFAS 4 pr., 2 eil., 13 st.
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 2
eil., 8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje.

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likučiai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti

Blokavimas

20 VSAFAS 4 pr., 3 eil., 13 st.
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 3
eil., 8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje.

Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų likučiai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti

20 VSAFAS 4 pr., 4 eil., 13 st.
nurodyta suma laikotarpio pabaigoje
turi sutapti su 20 VSAFAS 5 pr., 4
eil., 8 st. nurodyta suma laikotarpio
pabaigoje.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi sutapti

20 VSAFAS 5 pr., 1 eil., 8 st.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodyta suma turi būti teigiama.

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 būti teigiami.

Blokavimas

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likučiai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

Blokavimas

priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

7
16 VSAFAS 4 pr., 3.5 eil., 6 st. suma
turi sutapti su P7BT_3_ „Biologinio
turto pastabų duomenų įvedimo forma
2“ (6 st.) suma.

Kontrolės tekstas

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

stulpelis)

151

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6
Pripažintų turto nuvertėjimo nuostolių per
ataskaitinį laikotarpį (6 stulpelis "iš viso")

19 VSAFAS, 4 priedas 6 eilutė - Dabartinė finansinės

19 VSAFAS, 6
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

4
5
3.5 Biologinio turto sumažėjimas dėl P7BT_3_
nuvertėjimo. 6 stulpelis "Iš viso".
(šablonuose)
Biologinio turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 2
(įvedimo formos
pavadinimas)

nuomos įsipareigojimų vertė (3
stulpelis)

148

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

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

4 eilutė, Iš kitų šaltinių, 8 st.

x

x

20 VSAFAS 5 pr., 2 eil., 8 st.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodyta suma turi būti teigiama.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

155

FAR-046

20 VSAFAS, 5
priedas

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

x

x

20 VSAFAS 5 pr., 3 eil., 8 st.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodyta suma turi būti teigiama.

Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų likučiai
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

Blokavimas

X

156

FAR-047

20 VSAFAS, 5
priedas

4 eilutė, Iš kitų šaltinių, 8 st.

x

x

20 VSAFAS 5 pr., 4 eil., 8 st.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodyta suma turi būti teigiama.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.
X

157

158

159

FAR-048

FAR-049

FAR-050

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Pagrindinės veiklos sąnaudų eilutės

Apskaitos politikos keitimo ir
esminių apskaitos klaidų taisymo
įtakos eilutė

Išmokų eilutės

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Pagrindinės veiklos sąnaudų eilutės

Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos
klaidų taisymo įtakos eilutė

Išmokų eilutės

Nesutampa pagrindinės veiklos
sąnaudų bendra suma su detalizacija
pagal segmentus. Pagrindinės veiklos
sąnaudų 3 st. suma turi sutapti su 14
st. suma.

Nesutampa pagrindinės veiklos sąnaudų bendra suma
su detalizacija pagal segmentus. Pagrindinės veiklos
sąnaudų 3 st. suma turi sutapti su 14 st. suma.

Nesutampa apskaitos politikos keitimo
ir esminių apskaitos klaidų taisymo
įtakos bendra suma su jos detalizacija
pagal segmentus! 2 paragrafo 3 st.
suma turi sutapti su 14 st. suma.

Nesutampa apskaitos politikos keitimo ir esminių
apskaitos klaidų taisymo įtakos bendra suma su jos
detalizacija pagal segmentus! 2 paragrafo 3 st. suma
turi sutapti su 14 st. suma.

Blokavimas

X

Nesutampa išmokų bendra suma su
Nesutampa išmokų bendra suma su detalizacija pagal
detalizacija pagal segmentus. Išmokų 3 segmentus. Išmokų 3 st. suma turi sutapti su 14 st.
st. suma turi sutapti su 14 st. suma.
suma.

Blokavimas

X

Blokavimas

X

160

161

162

FAR-051

FAR-052

FAR-053

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO TURTO

18 VSAFAS,
3 priedas

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

5 VSAFAS, 2
priedas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų
padidėjimas (sumažėjimas)

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

2 VSAFAS,
3 priedas,
2 priedas,
1 priedas

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

x

x

Reikšmės 2 VSAFAS 1 pr.,2 pr. eil.
Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso
„Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies“ turi sutapti (Prijungiamame VSS).
mažumos dalies“ turi sutapti
(Prijungiamame VSS).

Blokavimas

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

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 (Prijungiamame VSS).

Blokavimas

5 VSAFAS 2 pr. nurodyta
netiesioginių pinigų srautų pinigų ir
pinigų ekvivalentų padidėjimo
(sumažėjimo) suma per ataskaitinį
laikotarpį turi būti lygi nuliui.

Pinigų srautų ataskaitoje nurodyta netiesioginių pinigų Blokavimas
srautų (pinigų ir pinigų ekvivalentų) padidėjimo
(sumažėjimo) suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
lygi nuliui.

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

Kodas
2
FAR-054

FAR-055

FAR-056

FAR-057

FAR-058

FAR-059

FAR-060

FAR-061

FAR-062

FAR-063

FAR-064

FAR-065

FAR-066

FAR-067

FAR-068

FAR-069

FAR-070

FAR-071

FAR-072

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
6 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Nuosavas kapitalas arba grynasis
turtas, iš viso

Nuosavas kapitalas arba grynasis
turtas, iš viso

Nuosavas kapitalas arba grynasis
turtas, iš viso

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5
6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Nuosavas kapitalas paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Nuosavas kapitalas paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Nuosavas kapitalas paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo x
savikaina; Neatlygintinai gauto turto
sukaupta amortizacijos suma;
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nuvertėjimo suma

x

Parduoto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį; Sukaupta parduoto turto
amortizacijos suma; Sukaupta
parduoto turto nuvertėjimo suma

x

x

Perduoto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį; Sukaupta perduoto turto
amortizacijos suma; Sukaupta
perduoto turto nuvertėjimo suma

x

Nurašyto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį; Sukaupta nurašyto turto
amortizacijos suma; Sukaupta
nurašyto turto nuvertėjimo suma

x

Kiti pokyčiai (jungimai)

x

x

x

x

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo x
savikaina; Neatlygintinai gauto turto
sukaupta nusidėvėjimo suma;
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nuvertėjimo suma; Neatlygintinai
gauto turto iš kito subjekto sukauptos
tikrosios vertės pokytis

x

x
Parduoto turto įsigijimo savikaina;
Parduoto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma; Parduoto turto sukaupta
nuvertėjimo suma; Parduoto turto iš
kito subjekto sukauptos tikrosios
vertės pokytis

x

x
Perduoto turto įsigijimo savikaina;
Perduoto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma; Perduoto turto sukaupta
nuvertėjimo suma; Perduoto turto iš
kito subjekto sukauptos tikrosios
vertės pokytis

x

x
Nurašyto turto įsigijimo savikaina;
Nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo
suma; Nurašyto turto sukaupta
nuvertėjimo suma; Nurašyto turto iš
kito subjekto sukauptos tikrosios
vertės pokytis

x

x

x

Kiti pokyčiai (jungimai)

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikaina; Nemokamai arba už
simbolinį atlygį gautų atsargų
sukauptas nuvertėjimas (iki
perdavimo)

x

Parduota atsargų per ataskaitinį
laikotarpį; Per ataskaitinį laikotarpį
parduotų atsargų nuvertėjimas

x

Perleista (paskirstyta) atsargų per
ataskaitinį laikotarpį; Per ataskaitinį
laikotarpį perleistų (paskirstytų)
atsargų nuvertėjimas

x

x

x

x

x
Sunaudota veikloje atsargų per
ataskaitinį laikotarpį; Per ataskaitinį
laikotarpį sunaudotų veikloje atsargų
nuvertėjimas

x

Kiti atsargų nurašymai per ataskaitinį x
laikotarpį; Per ataskaitinį laikotarpį
nurašytų atsargų nuvertėjimas

x

Kiti pokyčiai (jungimai)

x

x

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

7
8
6 VSAFAS, 1 pr., 3 eil, 7 st. nurodyta Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir
suma turi būti lygi 6 VSAFAS, 3 pr., kitus subjektus lentelėje nurodyta kontroliuojamų
D eil., 3 st. nurodytai sumai
viešųjų įstaigų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus
subjektų, nuosavo kapitalo arba grynojo turto suma iš
viso turi būti lygi kontroliuojamų viešųjų įstaigų
jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje (balanse)
nurodytai nuosavo kapitalo vertei paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną.

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

6 VSAFAS, 1 pr., 5 eil, 7 st. nurodyta Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir Blokavimas
suma turi būti lygi 6 VSAFAS, 3 pr., kitus subjektus lentelėje nurodyta kontroliuojamų
D eil., 3 st. nurodytai sumai
akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių nuosavo kapitalo
arba grynojo turto suma iš viso negali viršyti
kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių
jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje (balanse)
nurodytos nuosavo kapitalo vertės paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną.
13 VSAFAS 1 pr., 2.2 eil., 8 eil. ir 15 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per Blokavimas
eil. suma turi būti teigiama arba lygi
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų neatlygintinai
nuliui.
gauto turto įsigijimo savikainos, sukauptos
amortizacijos ir sukaupo nuvertėjimo suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

13 VSAFAS 1 pr., 3.1 eil., 10.1 eil. ir Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per Blokavimas
18.1 eil. suma turi būti neigiama arba ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų parduoto turto
lygi nuliui.
įsigijimo savikainos, sukauptos parduoto turto
amortizacijos ir sukaupo parduoto turto nuvertėjimo
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

13 VSAFAS 1 pr., 3.2 eil., 10.2 eil. ir Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per Blokavimas
18.2 eil. suma turi būti neigiama arba ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų perduoto turto
lygi nuliui.
įsigijimo savikainos, sukauptos amortizacijos ir
sukaupto nuvertėjimo suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

13 VSAFAS 1 pr., 3.3 eil., 10.3 eil. ir Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per Blokavimas
18.3 eil. suma turi būti neigiama arba ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų nurašyto turto
lygi nuliui.
įsigijimo savikainos, sukauptos amortizacijos ir
sukaupo nuvertėjimo suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 2.2 eil., 8 eil. 15
eil. ir 23 eil. suma turi būti teigiama
arba lygi nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 3.1 eil., 10.1 eil.
18.1 eil. ir 25.1 eil. suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 3.2 eil., 10.2 eil.
18.2 eil. ir 25.2 eil. suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 3.3 eil., 10.3 eil.
18.3 eil. ir 25.3 eil. suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyto turto įsigijimo
savikainos, sukauptos amortizacijos ir sukaupo
nuvertėjimo kitų pokyčių (dėl jungimų) suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikainos,
sukaupto nusidėvėjimo, sukaupo nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
parduoto turto įsigijimo savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupo nuvertėjimo ir sukauptos
tikrosios vertės pokyčio suma turi būti neigiama arba
lygi nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
perduoto turto įsigijimo savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupo nuvertėjimo ir sukauptos
tikrosios vertės pokyčio suma turi būti neigiama arba
lygi nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
nurašyto turto įsigijimo savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupo nuvertėjimo ir sukauptos
tikrosios vertės pokyčio suma turi būti neigiama arba
lygi nuliui.

12 VSAFAS 1 pr., 5 eil., 12 eil. 20 eil. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
Blokavimas
ir 27 eil. suma turi būti teigiama arba pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų
lygi nuliui.
turto įsigijimo savikainos, sukaupto nusidėvėjimo,
sukaupo nuvertėjimo ir sukauptos tikrosios vertės
pokyčio kitų pokyčių (dėl jungimų) suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

8 VSAFAS 1 pr., 2.2 eil. ir 8 eil. suma Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
turi būti teigiama arba lygi nuliui.
lentelėje nurodytų nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikainos ir sukaupto nuvertėjimo (iki perdavimo)
suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

Blokavimas

8 VSAFAS 1 pr., 3.1 eil. ir 11.1 eil.
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

Blokavimas

8 VSAFAS 1 pr., 3.2 eil. ir 11.2 eil.
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

8 VSAFAS 1 pr., 3.3 eil. ir 11.3 eil.
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

8 VSAFAS 1 pr., 3.4 eil. ir 11.4 eil.
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui.

Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytų parduotų atsargų įsigijimo
savikainos ir sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

6 VSAFAS, 1 pr., 4 eil, 7 st. nurodyta Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir Blokavimas
suma turi būti lygi 6 VSAFAS, 3 pr., kitus subjektus lentelėje nurodyta valstybės ir
savivaldybių įmonių nuosavo kapitalo arba grynojo
D eil., 3 st. nurodytai sumai
turto suma iš viso negali viršyti valstybės ar
savivaldybės įmonių jungtinėje finansinės būklės
ataskaitoje (balanse) nurodytos nuosavo kapitalo vertės
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

13 VSAFAS 1 pr., 5 eil., 12 eil. ir 20
eil. suma turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
Blokavimas
lentelėje nurodytų perleistų (paskirstytų) atsargų
įsigijimo savikainos ir sukaupto nuvertėjimo suma turi
būti neigiama arba lygi nuliui.

X

Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
Blokavimas
lentelėje nurodytų veikloje sunaudotų atsargų įsigijimo
savikainos ir sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

X

Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytų atsargų kitų nurašymų įsigijimo
savikainos ir sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui.

X

Blokavimas

8 VSAFAS 1 pr., 5 eil. ir 13 eil. suma Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
Blokavimas
turi būti teigiama arba lygi nuliui.
lentelėje nurodytų atsargų įsigijimo savikainos ir
sukaupto nuvertėjimo kitų pokyčių (dėl jungimų) suma
turi būti teigiama arba lygi nuliui.

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

Kodas
2
FAR-073

FAR-074

FAR-075

FAR-076

FAR-077

FAR-078

FAR-079

FAR-080

FAR-081

FAR-082

FAR-083

FAR-084

FAR-085

FAR-086

FAR-087

FAR-088

FAR-089

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
13 VSAFAS, 2
priedas

12 VSAFAS, 3
priedas

8 VSAFAS, 3
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Valstybei nuosavybės teise
priklausančio, savivaldybės
patikėjimo teise valdomo
nematerialiojo turto balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

5
13 VSAFAS, 1
priedas

Valstybei nuosavybės teise
priklausančio, savivaldybės
patikėjimo teise valdomo ilgalaikio
materialiojo turto balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

12 VSAFAS, 1
priedas

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių, savivaldybės
patikėjimo teise valdomų atsargų
balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

8 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto, kurio naudingo 2 VSAFAS, 2
tarnavimo laikas neribotas, balansinė priedas
vertė

Nematerialiojo turto, kuris yra
visiškai amortizuotas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikainą sudaro:

13 VSAFAS, 1
priedas

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę 2 VSAFAS, 2
riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė priedas
vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija,
likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje
nematerialiojo turto likutinę vertę
sudaro :

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

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo
teise perduoto kitiems subjektams
turto likutinė vertė atidavimo
momentu buvo:

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

Pagal finansinės nuomos (lizingo)
13 VSAFAS, 1
sutartis įsigyto turto, kurio finansinės priedas
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs, likutinė vertė

Materialiojo turto, kuris yra visiškai 12 VSAFAS, 1
nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas priedas
veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina:

Materialiojo turto, kurio kontrolę
2 VSAFAS, 2
riboja sutartys ar teisės aktai likutinė priedas
vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip
įsipareigojimų įvykdymo garantija,
likutinė vertė yra:

2 VSAFAS, 2
priedas

Nebenaudojamo veikloje materialiojo 2 VSAFAS, 2
turto likutinę vertę sudaro:
priedas

Materialiojo turto, kuris laikinai
2 VSAFAS, 2
nenaudojamas veikloje, likutinę vertę priedas
sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje
veikloje yra nenaudojami ir laikomi
vien tik pajamoms iš nuomos gauti.
Tokio turto likutinę vertę sudaro:

2 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Nematerialusis turtas

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Perduoto turto suma per ataskaitinį laikotarpį;
Sukaupta perduoto turto amortizacijos suma;
Sukaupta perduoto turto nuvertėjimo suma

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Žemė; Pastatai

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
8
9
13 VSAFAS 2 pr., 2 eil. suma turi būti Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės Blokavimas
mažesnė arba lygi 13 VSAFAS 1 pr., patikėjimo teise valdomo NT balansinės vertės lentelėje
22 eil. nurodytai sumai.
nurodyta valstybei nuosavybės teise priklausančių,
savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
mažesnė arba lygi nematerialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytai turto likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.
12 VSAFAS 3 pr., 2 eil. suma turi būti Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės Blokavimas
mažesnė arba lygi 12 VSAFAS 1 pr., patikėjimo teise valdomo IMT balansinės vertės
29 eil. nurodytai sumai.
lentelėje nurodyta valstybei nuosavybės teise
priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomo
turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
turi būti mažesnė arba lygi ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytai turto likutinei vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
8 VSAFAS 3 pr., 2 eil. suma turi būti Valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės Blokavimas
mažesnė arba lygi 8 VSAFAS 1 pr., 15 patikėjimo teise valdomų atsargų balansinės vertės
eil. nurodytai sumai.
lentelėje nurodyta valstybei nuosavybės teise
priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų
atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti mažesnė arba lygi atsargų vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytai atsargų balansinei vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta nematerialiojo turto, kurio
naudingo tarnavimo laikas neribotas,
balansinė vertė turi būti mažesnė arba
lygi 2 VSAFAS 2 pr., A.I eil. 3 st.
sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta
nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas
neribotas, balansinė vertė turi būti mažesnė arba lygi
finansinės būklės ataskaitoje nurodytai nematerialiojo
turto vertei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta nematerialiojo turto, kuris yra
visiškai amortizuotas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina turi būti
mažesnė arba lygi 13 VSAFAS 1 pr., 6
eil. 10 st. sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta
Blokavimas
nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas,
tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina turi būti mažesnė arba lygi
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai nematerialiojo
turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta nematerialiojo turto, kurio
kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,
likutinė vertė turi būti mažesnė arba
lygi 2 VSAFAS 2 pr., A.I eil. 3 st.
sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta
nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar
teisės aktai, likutinė vertė turi būti mažesnė arba lygi
finansinės būklės ataskaitoje nurodytai nematerialiojo
turto vertei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Blokavimas

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta nematerialiojo turto, užstatyto
kaip įsipareigojimų įvykdymo
garantija, likutinė vertė turi būti
mažesnė arba lygi 2 VSAFAS 2 pr.,
A.I eil. 3 st. sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta
nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, likutinė vertė turi būti mažesnė
arba lygi finansinės būklės ataskaitoje nurodytai
nematerialiojo turto vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną.

Blokavimas

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta nebenaudojamo veikloje
nematerialiojo turto likutinė vertė turi
būti mažesnė arba lygi 2 VSAFAS 2
pr., A.I eil. 3 st. sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta
nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė
vertė turi būti mažesnė arba lygi finansinės būklės
ataskaitoje nurodytai nematerialiojo turto vertei
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Blokavimas

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.

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta per atask. laik. patikėjimo
teise perduoto kitiems subjektams turto
lik. vertė atidavimo momentu turi būti
mažesnė arba lygi 13 VSAFAS 1 pr.,
10 st. 3.2, 10.2 ir 18.2 eil. sumai
(nepriklausomai nuo ženklo).

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems
subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu turi
būti mažesnė arba lygi nematerialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytų perduoto nematerialiojo turto sumos,
sukauptos amortizacijos ir sukaupto nuvertėjimo
sumai.

Nematerialiojo turto pastabose (1)
nurodyta pagal finansinės nuomos
(lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio
finansinės nuomos (lizingo) sutarties
laik. nėra pasibaigęs, lik. vertė turi būti
mažesnė arba lygi 13 VSAFAS 1 pr.,
22 eil. esančioms sumoms.

Nematerialiojo turto pastabose (1) nurodyta pagal
Blokavimas
finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurių
finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra
pasibaigęs, likutinė vertė turi būti mažesnė arba lygi
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimų per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai turto likutinei
vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta materialiojo turto, kuris
yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikaina turi būti
mažesnė arba lygi 12 VSAFAS 1 pr., 6
eil. 16 st. sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
Blokavimas
materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau
vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina būti mažesnė arba lygi ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytai ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta materialiojo turto, kurio
kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai,
likutinė vertė turi būti mažesnė arba
lygi 2 VSAFAS 2 pr., A.II eil. 3 st.
sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar
teisės aktai, likutinė vertė turi būti mažesnė arba lygi
finansinės būklės ataskaitoje nurodytai ilgalaikio
materialiojo turto turto vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną.

Blokavimas

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta materialiojo turto,
užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, likutinė vertė turi
būti mažesnė arba lygi 2 VSAFAS 2
pr., A.II eil. 3 st. sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, likutinė vertė turi būti mažesnė
arba lygi finansinės būklės ataskaitoje nurodytai
ilgalaikio materialiojo turto turto vertei paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną.

Blokavimas

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta nebenaudojamo veikloje
materialiojo turto likutinė vertė turi
būti mažesnė arba lygi 2 VSAFAS 2
pr., A.II eil. 3 st. sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
Blokavimas
nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė
vertė turi būti mažesnė arba lygi finansinės būklės
ataskaitoje nurodytai ilgalaikio materialiojo turto turto
vertei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta materialiojo turto, kuris
laikinai nenaudojamas veikloje,
likutinė vertė turi būti mažesnė arba
lygi 2 VSAFAS 2 pr., A.II eil. 3 st.
sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas
veikloje, likutinė vertė turi būti mažesnė arba lygi
finansinės būklės ataskaitoje nurodytai ilgalaikio
materialiojo turto turto vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose
(1) nurodyta įprastinėje veikloje
nenaudojamų ir laikomų vien tik
pajamoms iš nuomos gauti žemės ir
pastatų likutinė vertė turi būti mažesnė
arba lygi 2 VSAFAS 2 pr., 3 st. A.II.1
ir A.II.2 eil. sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
Blokavimas
įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik
pajamoms iš nuomos gauti žemės ir pastatų likutinė
vertė turi būti mažesnė arba lygi finansinės būklės
ataskaitoje nurodytų žemės ir pastatų balansinių verčių
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sumai.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

Kodas
2
FAR-090

FAR-091

FAR-092

FAR-093

FAR-094

FAR-095

FAR-096

FAR-097

FAR-098

FAR-099

FAR-100

FAR-101

FAR-102

FAR-103

FAR-104

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
5
Pagal finansinės nuomos (lizingo)
12 VSAFAS, 1
sutartis įsigyto turto, kurio finansinės priedas
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo
nustatyta remiantis draudžiamąja
verte, balansinė vertė (ataskaitinis
laikotarpis); Vertybių, apskaitoje
užregistruotų simboline vieno lito
verte, balansinė vertė (ataskaitinis
laikotarpis)

12 VSAFAS, 1
priedas

Iš IFP atsirandančio finansinio turto
tikroji vertė

17 VSAFAS, 4
priedas

Paskolos suma litais

Pagrindinės nuomos įmokos per
vienerius metus

Pagrindinės nuomos įmokos nuo
vienerių iki penkerių metų

Pagrindinės nuomos įmokos po
penkerių metų

17 VSAFAS, 5
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Ilgalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės
priemonės;
Trumpalaikis finansinis turtas iš išvestinės
finansinės priemonės;

Ilgalaikis finansinis turtas iš išvestinės finansinės
priemonės;
Trumpalaikis finansinis turtas iš išvestinės
finansinės priemonės;

Dabartinė įmokų vertė per vienerius metus

Dabartinė įmokų vertė nuo vienerių iki penkerių
metų

Dabartinė įmokų vertė po penkerių metų

Išnuomoto veiklos nuoma turto
13 VSAFAS, 1
balansinė vertė; Pagal panaudos
priedas
sutartis perduoto turto balansinė vertė
pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Išnuomoto veiklos nuoma turto
12 VSAFAS, 1
priedas
balansinė vertė; Pagal panaudos
sutartis perduoto turto balansinė vertė
pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Išnuomoto veiklos nuoma turto
16 VSAFAS, 3
balansinė vertė; Pagal panaudos
priedas
sutartis perduoto turto balansinė vertė
pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Kontrolės tekstas

7
IMT pastabose (1) nurodyta pagal
finansinės nuomos (lizingo) sutartis
įsigyto turto, kurio finansinės nuomos
(lizingo) sutarties laikotarpis nėra
pasibaigęs, likutinė vertė turi būti
mažesnė arba lygi 12 VSAFAS 1 pr.,
29 eil. esančioms sumoms.

8
9
Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (1) nurodyta
Blokavimas
pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto,
kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis
nėra pasibaigęs, likutinė vertė turi būti mažesnė arba
lygi materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai turto likutinei
vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

IMT pastabose (4) nurodyto turto,
kurio tikroji vertė buvo nustatyta
remiantis draudžiamąja verte, ir turto,
apskaitoje užregistruoto simboline
vieno lt verte, balansinių verčių suma
turi būti mažesnė arba lygi 12
VSAFAS 1 pr., 29 eil. esančioms
sumoms.

Ilgalaikio materialiojo turto pastabose (4) nurodytų
vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis
draudžiamąja verte, ir vertybių, apskaitoje
užregistruotų simboline vieno lito verte, balansinių
verčių suma turi būti mažesnė arba lygi materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytai vertybių likutinei vertei
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Finansinio turto pastabose (2)
nurodyto iš IFP atsirandančio
finansinio turto tikroji vertė turi būti
lygi 17 VSAFAS 4 pr., 11 st. 1.3 eil ir
2.3 eil. sumai.

Finansinio turto pastabose (2) nurodyto iš IFP
Blokavimas
atsirandančio finansinio turto tikroji vertė turi būti lygi
parduoti laikomo finansinio turto pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytų ilgalaikio ir
trumpalaikio finansinio turto iš išvestinių finansinių
priemonių balansinių verčių ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sumai.

Finansinio turto pastabose (3) nurodyta Finansinio turto pastabose (3) nurodyta paskolų suma
paskolų suma turi būti lygi 17
turi būti lygi iki išpirkimo termino laikomo finansinio
VSAFAS 5 pr., 13 st. 1.1 eil ir 2.1 eil. turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
sumai.
laikotarpį lentelėje nurodytų suteiktų ilgalaikių ir
trumpalaikių paskolų balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sumai.

19 VSAFAS 6 pr., 1 eil. 3 st. nurodyta Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės pagal
Blokavimas
suma turi būti didesnė arba lygi 1 eil. 4 finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius lentelėje
st. sumai.
nurodyta pagrindinių nuomos įmokų per vienerius
metus vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi
būti didesnė arba lygi dabartinei įmokų vertei per
vienerius metus.

19 VSAFAS 6 pr., 2 eil. 3 st. nurodyta Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės pagal
Blokavimas
suma turi būti didesnė arba lygi 2 eil. 4 finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius lentelėje
st. sumai.
nurodyta pagrindinių nuomos įmokų nuo vienerių iki
penkerių metų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną turi būti didesnė arba lygi dabartinei įmokų vertei
nuo vienerių iki penkerių metų.

Blokavimas
19 VSAFAS 6 pr., 3 eil. 3 st. nurodyta Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės pagal
suma turi būti didesnė arba lygi 3 eil. 4 finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius lentelėje
st. sumai.
nurodyta pagrindinių nuomos įmokų po penkerių metų
vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
didesnė arba lygi dabartinei įmokų vertei po penkerių
metų.

D-P06-A-ZF įvedimo formoje
nurodytų išnuomoto veiklos nuoma ir
pagal panaudos sutartis perduoto ž.ū.
veikloje naudojamo BT balans. verčių
atask. laik. pab. suma turi būti
mažesnė arba lygi 16 VSAFAS 3 pr., 4
pr. 6 eil. 3 st. nurodytų verčių sumai.

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
Blokavimas
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabose (1)
nurodytų išnuomoto veiklos nuoma ir pagal panaudos
sutartis perduoto žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma turi būti mažesnė arba lygi
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
likučių, nurodytų biologinio turto, įvertinto tikrąja
verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje, sumai.

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto D-P06-A-ZF įvedimo formoje
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodytų išnuomoto veiklos nuoma ir
pagal panaudos sutartis perduoto ne
ž.ū. veikloje naudojamo BT balans.
verčių atask. laik. pab. suma turi būti
mažesnė arba lygi 16 VSAFAS 3 pr., 4
pr. 6 eil. 4 st. nurodytų verčių sumai.

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
Blokavimas
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabose (1)
nurodytų išnuomoto veiklos nuoma ir pagal panaudos
sutartis perduoto ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma turi būti mažesnė arba lygi
ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
likučių, nurodytų biologinio turto, įvertinto tikrąja
verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje, sumai.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

D-P06-A-ZF įvedimo formoje
nurodytų išnuomotų veiklos nuoma ir
pagal panaudos sutartis perduotų
atsargų balans. verčių atask. laik. pab.
suma turi būti mažesnė arba lygi 8
VSAFAS 1 pr., 15 eil. nurodytoms
sumoms.

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
Blokavimas
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabose (1)
nurodytų išnuomotų veiklos nuoma ir pagal panaudos
sutartis perduotų atsargų balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma turi būti mažesnė arba lygi
atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytai atsargų balansinei vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

Biologinio turto pastabose (2)
nurodyta biologinis turto, naudojamo
žemės ūkio veikloje, balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti mažesnė arba lygi 16 VSAFAS 3
pr., 6 eil. 3 st. ir 16 VSAFAS 4 pr. 6
eil. 3 st. nurodytų verčių sumai.

Biologinio turto pastabose (2) nurodyta biologinio
Blokavimas
turto, naudojamo žemės ūkio veikloje, balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti mažesnė
arba lygi žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio
turto likučių, nurodytų biologinio turto, įvertinto tikrąja
verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje ir biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje, sumai.

16 VSAFAS, 3
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto Biologinio turto pastabose (2)
priedas; 16
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nurodyta biologinis turto, naudojamo
VSAFAS, 4 priedas
ne ž.ū. veikloje, balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti mažesnė arba lygi 16 VSAFAS 3
pr., 6 eil. 4 st. ir 16 VSAFAS 4 pr. 6
eil. 4 st. nurodytų verčių sumai.

Biologinio turto pastabose (2) nurodyta biologinio
Blokavimas
turto, naudojamo ne žemės ūkio veikloje, balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
mažesnė arba lygi ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto likučių, nurodytų biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje ir biologinio turto, įvertinto
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
vertės pasikeitimo lentelėje, sumai.

8 VSAFAS, 1
priedas

Atsargų pastabose (2) nurodyta trečiųjų asmenų
Blokavimas
laikomų atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti mažesnė arba lygi atsargų vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytai atsargų balansinei vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

Atsargų pastabose (2) nurodyta
trečiųjų asmenų laikomų atsargų
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti mažesnė arba lygi 8
VSAFAS 1 pr., 15 eil. nurodytoms
sumoms.

10

11

X

X

Blokavimas

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
Blokavimas
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabose (1)
nurodytų išnuomotos veiklos nuoma ir pagal panaudos
sutartis perduoto IMT balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma turi būti mažesnė arba lygi
ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytai turto likutinei vertei ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Turto, atsirandančio iš nuomos, fin.
nuomos (lizingo) ir kt., pastabose (1)
nurodytų išnuomotos veiklos nuoma ir
pagal panaudos sutartis perduoto IMT
balansinių verčių atask. laik. pab.
suma turi būti mažesnė arba lygi 12
VSAFAS 1 pr., 29 eil. sumoms.

16 VSAFAS, 3
Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
priedas; 16
likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
VSAFAS, 4 priedas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Blokavimas

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
Blokavimas
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabose (1)
nurodytų išnuomotos veiklos nuoma ir pagal panaudos
sutartis perduoto NT balansinių verčių ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje suma turi būti mažesnė arba lygi
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytai turto likutinei
vertei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

8 VSAFAS, 1
Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė; Pagal panaudos
priedas
sutartis perduoto turto balansinė vertė
pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Biologinis turtas naudojamas ne
žemės ūkio veikloje

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Turto, atsirandančio iš nuomos, fin.
nuomos (lizingo) ir kt., pastabose (1)
nurodytų išnuomotos veiklos nuoma ir
pagal panaudos sutartis perduoto NT
balansinių verčių atask. laik. pab.
suma turi būti mažesnė arba lygi 13
VSAFAS 1 pr., 22 eil. sumoms.

Išnuomoto veiklos nuoma turto
16 VSAFAS, 3
balansinė vertė; Pagal panaudos
priedas
sutartis perduoto turto balansinė vertė
pagal turto grupes paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną:

Biologinis turtas naudojamas žemės
ūkio veikloje

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

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
214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Kodas
2
FAR-105

FAR-106

FAR-107

FAR-108

FAR-109

FAR-110

FAR-111

FAR-112

FAR-113

FAR-114

FAR-115

FAR-116

FAR-117

FAR-118

FAR-119

FAR-120

FAR-121

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 10
priedas

17 VSAFAS, 10
priedas

Nereglamentuota

19 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Gautinos finansavimo sumos

Gautinų mokesčių nuvertėjimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
5
17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

Suteiktų paskolų per vienerius metus 17 VSAFAS, 6
įsigijimo savikaina paskutinę
priedas
ataskaitinio laikotarpio dieną

Suteiktų paskolų nuo vienerių iki
penkerių metų įsigijimo savikaina
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

17 VSAFAS, 6
priedas

Suteiktų paskolų po penkerių metų
įsigijimo savikaina paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

17 VSAFAS, 6
priedas

Kitų ilgalaikių gautinų sumų per
vienerius metus įsigijimo savikaina
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 8
Pinigai iš valstybės biudžeto
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę priedas
paramą)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų
šaltinių

Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautinos)

Gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių
nominalioji vertė

Gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių
balansinė vertė

Iš IFP atsirandančių finansinių
įsipareigojimų tikroji vertė

Pagrindinės nuomos įmokos po
vienerių metų

Trumpalaikių atidėjinių įsigijimo
savikaina (nediskontuota)

17 VSAFAS, 8
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 10
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

Nereglamentuota

19 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Gautinos finansavimo sumos

Gautinų mokesčių nuvertėjimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
17 VSAFAS 7 pr., 4 ir 5 st. verčių
suma turi būti mažesnė arba lygi 3 st.
nurodytai sumai.

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

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
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.
Informacijos apie per vienerius metus gautinas suma
Blokavimas
lentelėje nurodytų gautinų sumų iš viešojo sektoriaus
subjektų ir iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo
sektoriaus subjektų nuvertėjimo paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną suma turi būti didesnė arba lygi
gautinų sumų nuvertėjimo sumai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje iš viso.

Suteiktų paskolų per vienerius metus balansinė vertė 17 VSAFAS 6 pr., 1.1 eil. 3 st. suma Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
Blokavimas
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
turi būti didesnė arba lygi 1.1 eil. 5 st. laikotarpius ir jų einamųjų metų dalies lentelėje
nurodytai sumai.
nurodyta suteiktų paskolų per vienerius metus įsigijimo
savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi
būti didesnė arba lygi suteiktų paskolų per vienerius
metus balansinei vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną
Suteiktų paskolų nuo vienerių iki penkerių metų
balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Suteiktų paskolų po penkerių metų balansinė vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Kitų ilgalaikių gautinų sumų per vienerius metus
balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas

Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių
popierių balansinė vertė

Išleistų obligacijų, iždo vekselių ir gautų paskolų
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

17 VSAFAS 6 pr., 1.2 eil. 3 st. suma Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
turi būti didesnė arba lygi 1.2 eil. 5 st. laikotarpius ir jų einamųjų metų dalies lentelėje
nurodytai sumai.
nurodyta suteiktų paskolų nuo vienerių iki penkerių
metų įsigijimo savikaina paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną turi būti didesnė arba lygi suteiktų
paskolų nuo vienerių iki penkerių metų balansinei
vertei paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

Blokavimas

17 VSAFAS 6 pr., 1.3 eil. 3 st. suma Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
turi būti didesnė arba lygi 1.3 eil. 5 st. laikotarpius ir jų einamųjų metų dalies lentelėje
nurodytai sumai.
nurodyta suteiktų paskolų po penkerių metų įsigijimo
savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi
būti didesnė arba lygi suteiktų paskolų po penkerių
metų balansinei vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Blokavimas

17 VSAFAS 8 pr., 2.1-2.5 eil. 4 st.
suma turi būti mažesnė arba lygi 2.12.5 eil. 3 st. nurodytoms sumoms.

17 VSAFAS 8 pr., 3.1-3.7 eil. 4 st.
suma turi būti mažesnė arba lygi 3.13.7 eil. 3 st. nurodytoms sumoms.

Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
lentelėje nurodyta pinigų iš valstybės biudžeto
(įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą),
priskirtų biudžeto asignavimams, suma paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti mažesnė arba
lygi pinigų iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
Sąjungos finansinę paramą) sumai iš viso paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną.
Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
lentelėje nurodyta pinigų iš savivaldybės biudžeto,
priskirtų biudžeto asignavimams, suma paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti mažesnė arba
lygi pinigų iš savivaldybės biudžeto sumai iš viso
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių
Blokavimas
popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius
lentelėje pateikta gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių iš viso balansinė vertė
turi būti lygi finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytų išleistų obligacijų, iždo
vekselių ir gautų paskolų (ilgalaikių ir trumpalaikių)
balansinių verčių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
sumai.
Finansinių įsipareigojimų pastabose (1) nurodyta iš IFP Blokavimas
atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikroji vertė turi
būti lygi finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytai finansinių įsipareigojimų, apskaitomi tikrąja
verte, (ilgalaikių, ilgalaikių ein. dal. ir trumpalaikių)
sumai.

Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė po
vienerių metų

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų
Blokavimas
pagal laikotarpius lentelėje nurodyta pagrindinių
nuomos įmokų nuo vienerių iki penkerių metų vertė, po
penkerių metų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną turi būti didesnė arba lygi dabartinei įmokų
vertei.
Atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką lentelėje
nurodyta trumpalaikių atidėjinių, ilgalaikių atidėjinių
einamųjų metų dalis įsigijimo savikaina
(nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti didesnė arba lygi diskontuotai vertei.

X

X

Blokavimas
20 VSAFAS 5 pr., 3 eil. 6 st. ir 3 st. Finansavimo sumų likučių lentelėje nurodytų
skirtumas turi būti lygus 20 VSAFAS finansavimo sumų (gautinų) iš Europos Sąjungos,
4 pr., 3 eil. 12 st. nurodytai sumai.
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)
likučių paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir
pirmąją ataskaitinio laikotarpio dieną skirtumas turi
būti lygus finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčius lentelėje nurodytam finansavimo
sumų (gautinų) iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis
kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės
biudžetų ES projektams finansuoti) pasikeitimui.

18 VSAFAS 4 pr., 1.1-1.2 eil. 3 st.
nurodyta suma turi būti didesnė arba
lygi 1.1-1.2 eil. 4 st. sumai.

X

Blokavimas

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte Finansinių įsipareigojimų pastabose
(1) nurodyta iš IFP atsirandančių fin.
įsipareigojimų tikroji vertė turi būti
lygi finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
atask. laik.lentelėje 3 st. 1, 2 ir 3 eil.
nurodytų verčių sumai.

Trumpalaikių atidėjinių diskontuota vertė

X

X

20 VSAFAS 5 pr., 2 eil. 6 st. ir 3 st. Finansavimo sumų likučių lentelėje nurodytų
Blokavimas
skirtumas turi būti lygus 20 VSAFAS finansavimo sumų (gautinų) iš savivaldybės biudžeto
4 pr., 2 eil. 12 st. nurodytai sumai.
(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą
iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų) likučių paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną ir pirmąją ataskaitinio laikotarpio dieną
skirtumas turi būti lygus finansavimo sumų pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius lentelėje
nurodytam finansavimo sumų (gautinų) iš savivaldybės
biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų) pasikeitimui.

19 VSAFAS 4 pr., 2-3 eil. 3 st.
nurodyta suma turi būti didesnė arba
lygi 2-3 eil. 4 st. sumai.

11

Blokavimas

Blokavimas
20 VSAFAS 5 pr., 1 eil. 6 st. ir 3 st. Finansavimo sumų likučių lentelėje nurodytų
skirtumas turi būti lygus 20 VSAFAS finansavimo sumų (gautinų) iš valstybės biudžeto
4 pr., 1 eil. 12 st. nurodytai sumai.
(išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų) likučių paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną ir pirmąją ataskaitinio laikotarpio dieną
skirtumas turi būti lygus finansavimo sumų pagal
šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius lentelėje
nurodytam finansavimo sumų (gautinų) iš valstybės
biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų) pasikeitimui.

17 VSAFAS 10 pr., 7 eil. 3 st. suma
turi būti lygi 17 VSAFAS 9 pr., 11 st.
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 ir
3.3 eil. sumai.

10

X

Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Blokavimas
lentelėje nurodyta pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų
šaltinių, priskirtų biudžeto asignavimams, suma
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
mažesnė arba lygi pinigų ir pinigų ekvivalentų iš kitų
šaltinių sumai iš viso paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną.

Jei 17 VSAFAS 10 pr., 3 st. nurodyta Jei Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių
suma nelygi 0, tai ir 2 st. nurodyta
popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius
suma negali būti lygi 0.
lentelėje nurodytų gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių balansinė vertė nelygi
0, tai ir nominalioji vertė negali būti lygi 0.

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

17 VSAFAS 6 pr., 2.1 eil. 3 st. suma Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
Blokavimas
turi būti didesnė arba lygi 2.1 eil. 5 st. laikotarpius ir jų einamųjų metų dalies lentelėje
nurodytai sumai.
nurodyta suteiktų paskolų per vienerius metus įsigijimo
savikaina paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi
būti didesnė arba lygi suteiktų paskolų per vienerius
metus balansinei vertei paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną
17 VSAFAS 8 pr., 1.1-1.5 eil. 4 st.
suma turi būti mažesnė arba lygi 1.11.5 eil. 3 st. nurodytoms sumoms.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
231

232

233

234

235

236

237

238

239

Kodas
2
FAR-122

FAR-123

FAR-124

FAR-125

FAR-126

FAR-127

FAR-128

FAR-129

FAR-130

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

17 VSAFAS, 12
priedas

Nereglamentuota

16 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

17 VSAFAS 9 pr.

10 VSAFAS, 3
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
5
Atidėjinių po vienerių metų įsigijimo 18 VSAFAS, 4
savikaina (nediskontuota)
priedas

Trumpalaikės mokėtinos sumos

Darbo užmokesčio sąnaudos per
ataskaitinį laikotarpį; Socialinio
draudimo sąnaudos per ataskaitinį
laikotarpį

17 VSAFAS, 12
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Atidėjinių po vienerių metų diskontuota vertė

Trumpalaikės mokėtinos sumos

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO
DRAUDIMO PAGRINDINĖS VEIKLOS
SĄNAUDOS

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
18 VSAFAS 4 pr., 2-3 eil. 3 st.
nurodytos sumos turi būti didesnės
arba lygios 2-3 eil. 4 st. sumoms.

17 VSAFAS 12 pr., 4 ir 5 st. verčių
suma turi būti mažesnė arba lygi 3 st.
nurodytoms sumoms.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabose
(1) nurodyta darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų per
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti
lygi 3 VSAFAS 2 pr., B.I eil. 3 st.
nurodytai sumai.

2.5 Biologinio turto padidėjimas dėl P7BT_3_
nuvertėjimo atstatymo. 6 stulpelis "Iš (šablonuose)
viso".
Biologinio turto
pastabų duomenų
įvedimo forma 2
(įvedimo formos
pavadinimas)

Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių 16 VSAFAS 4 pr., 2.5 eil., 6 st. suma
per ataskaitinį laikotarpį (8 stulpelis "iš viso") suma. turi sutapti su P7BT_3_ „Biologinio
turto pastabų duomenų įvedimo forma
2“ (8 st.) suma.

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
paskutinę praėjusių metų dieną

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ir Ankstesnių
metų pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų
dieną

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
paskutinę praėjusių metų dieną

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
paskutinę praėjusių metų dieną

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai, 1.4 eil., 12 st.

Paslaugų sąnaudos (kita veikla) 3.4
eil. 5 st.

6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

6 VSAFAS, 3
priedas

19 VSAFAS 4 pr.

10 VSAFAS, 3
priedas

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ir Ankstesnių
metų pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų
dieną

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ir Ankstesnių
metų pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų
dieną

2 eil. "Nuo vienerių iki penkerių metų" ir 3 eil. "Po
penkerių metų"

Kitos veiklos sąnaudos 3.7 eil. 5st.

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką lentelėje
Blokavimas
nurodyta ilgalaikių atidėjinių nuo vienerių iki penkerių
metų, atidėjinių po penkerių metų įsigijimo savikaina
(nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti didesnė arba lygi diskontuotai vertei.

Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas
sumas lentelėje nurodytų mokėtinų sumų viešojo
sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems ir
asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną suma turi būti
mažesnė arba lygi mokėtinų sumų vertei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje iš viso.

Blokavimas

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabose (1) nurodyta
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų per
ataskaitinį laikotarpį suma turi būti lygi veiklos
rezultatų ataskaitoje pateiktai darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų sumai per ataskaitinį
laikotarpį sumai.

Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

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 Panaikintų ar sumažintų turto
nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį (8
stulpelis „iš viso“) suma.

X

X

6 VSAFAS 3 pr., D.V eil., 4 st. suma Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių Blokavimas
turi sutapti su D.V.1 ir D.V.2 eil., 4 st. metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
sumų suma
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių)
paskutinę praėjusių metų dieną suma

X

X

6 VSAFAS 3 pr., D.V eil., 4 st. suma Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių Blokavimas
turi sutapti su D.V.1 ir D.V.2 eil., 4 st. metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
sumų suma
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių)
paskutinę praėjusių metų dieną suma

X

X

6 VSAFAS 3 pr., D.V eil., 4 st. suma Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių Blokavimas
turi sutapti su D.V.1 ir D.V.2 eil., 4 st. metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
sumų suma
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių)
paskutinę praėjusių metų dieną suma

X

X

X

X

17 VSAFAS 9 pr., 1.4 eil., 11 st. suma Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi
turi sutapti su 19 VSAFAS 4 pr. 2 ir 3 sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.
eil., 4 st. suma

Blokavimas

10 VSAFAS 3 pr., 3.4 eil. ir 3.7 eil., 5 Praėjusio laikotarpio paslaugų sąnaudų
Blokavimas
st. Suma turi būti lygi 0.
perklasifikavimo iš kitos veiklos sąnaudų rezultatas turi
būti lygus 0.
X

240

241

FAR-132

FAR-133

17 VSAFAS, 13
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

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

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

Įspėjimas
Informacijos apie įsipareigojimus nacionaline ir
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

ELI - sutikrinimo tarp paketo duomenų ir eliminavimo informacijos kontrolės
245

246

247

248

249

250

ELI-001

ELI-002

ELI-003

ELI-004

ELI-005

ELI-006

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

Perduoto nematerialiojo turto suma
per ataskaitinį laikotarpį

Perduoto nematerialiojo turto
amortizacijos suma

Perduoto nematerialiojo turto
nuvertėjimo suma

Ilgalaikės suteiktos paskolos

Trumpalaikės suteiktos paskolos

Ilgalaikiai vekseliai

x

x

x

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina (-) perduoto nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 3.2.eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
Blokavimas
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos bendra suma,
suderinta su VSS, negali viršyti nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodyto perduoto nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos perduoto nematerialiojo turto sukaupta
suma (iki perdavimo) (+)
amortizacijos suma (iki perdavimo),
suderinta su VSS, negali viršyti 13
VSAFAS, 1 pr., 10.2.eil. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
Blokavimas
nematerialiojo turto sukauptos amortizacijos bendra
suma (iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos perduoto
nematerialiojo turto sukauptos amortizacijos (iki
perdavimo) sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo perduoto nematerialiojo turto sukaupto
suma (iki perdavimo) (+)
nuvertėjimo bendra suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 18.2.eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
Blokavimas
nematerialiojo turto sukaupto nuvertėjimo bendra suma
(iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos perduoto
nematerialiojo turto sukaupto nuvertėjimo sumos.

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

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.

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

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

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.

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

Įsigytų ilgalaikių vekselių (laikomų iki išpirkimo)
Blokavimas
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.

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

Kodas
2
ELI-007

ELI-008

ELI-009

ELI-010

ELI-011

ELI-012

ELI-013

ELI-014

ELI-015

ELI-016

ELI-017

ELI-018

ELI-019

ELI-020

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Trumpalaikiai vekseliai

Ilgalaikės obligacijos

Trumpalaikės obligacijos

Ilgalaikiai kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Trumpalaikiai kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

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

x

x

x

x

Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai x
popieriai

Trumpalaikiai ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Perduoto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį

Perduoto turto nusidėvėjimo suma

Perduoto turto nuvertėjimo suma

Perduoto turto tikrosios vertės suma

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo
savikaina

Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nusidėvėjimo suma

Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nuvertėjimo suma

x

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Įsigytų iš kitų VSS trumpalaikių vekselių (laikomų
iki išpirkimo) įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
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

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
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.

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.

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

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 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

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 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

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 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 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.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 3.2.
eil. nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
Blokavimas
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyto perduotos turto įsigijimo
savikainos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto
sukaupta nusidėvėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 10.2. eil.
nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
Blokavimas
ilgalaikio materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo
suma (iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto sukauptos nusidėvėjimo
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto
sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 18.2. eil.
nurodytos sumos

Blokavimas
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto
ilgalaikio materialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma
(iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto sukauptos nuvertėjimo sumos.

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

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina (-)

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai Kadangi su VSS buvo suderinta per
perduoto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
suma (+/-)
perduoto ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės suma, 12 VSAFAS, 1
pr., 25.2. eil. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su VSS buvo suderinta per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės suma, ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta perduoto turto
tikrosios vertės suma negali būti lygi 0.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina (-)

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turtos
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 2.2.
eil. nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ilgalaikio Blokavimas
materialiojo turto įsigijimo savikaina, suderinta su
VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos neatlygintinai gauto turto įsigijimo
savikainos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto
sukaupta nusidėvėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 8 eil.
nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ilgalaikio Blokavimas
materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos neatlygintinai
gauto turto sukauptos nusidėvėjimo sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto
sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 15
eil.nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ilgalaikio Blokavimas
materialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos neatlygintinai
gauto turto sukauptos nuvertėjimo sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (+)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

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
265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Kodas
2
ELI-021

ELI-022

ELI-023

ELI-024

ELI-025

ELI-026

ELI-027

ELI-028

ELI-029

ELI-030

ELI-031

ELI-032

ELI-033

ELI-034

ELI-035

ELI-036

ELI-037

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
12 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Neatlygintinai gauto turto iš kito
subjekto sukauptos tikrosios vertės
pokytis

Neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina

Neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma

Neatlygintinai gauto nematerialojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma

Žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto sumažėjimas dėl
perdavimo

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto sumažėjimas dėl
perdavimo

Žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto sumažėjimas dėl
perdavimo

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto sumažėjimas dėl
perdavimo

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

x

x

x

x

x

x

x

Žemės ūkio veikloje naudojamo
x
biologinio turto padidėjimas dėl gauto
nemokamai

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
x
biologinio turto padidėjimas dėl gauto
nemokamai

Žemės ūkio veikloje naudojamo
x
biologinio turto padidėjimas dėl gauto
nemokamai

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
x
biologinio turto padidėjimas dėl gauto
nemokamai

Per ataskaitinį laikotarpį perleistos
(paskirstytos) atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį perleistų
(paskirstytų) atsargų nuvertėjimas

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai x
gautų atsargų įsigijimo savikaina

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai x
arba už simbolinį atlygį gautų atsargų
sukaupto nuvertėjimo suma (iki
perdavimo)

Per ataskaitinį laikotarpį pirkto
nematerialaus turto įsigijimo
savikaina

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

7
Kadangi su VSS buvo suderinta per
ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės suma, 12 VSAFAS, 1
pr., 23 eil. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

8
9
Kadangi su VSS buvo suderinta per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo
turto tikrosios vertės suma, ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodyta neatlygintinai gautos turto tikrosios
vertės suma negali būti lygi 0.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 2.2.eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto
Blokavimas
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos bendra suma,
suderinta su VSS, negali viršyti nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos neatlygintinai gauto turto įsigijimo
savikainos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo),
suderinta su VSS, negali viršyti 13
VSAFAS, 1 pr., 8.eil. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto
Blokavimas
nematerialiojo turto sukauptos amortizacijos bendra
suma (iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos neatlygintinai
gauto turto sukauptos amortizacijos (iki perdavimo)
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupto
nuvertėjimo bendra suma (iki
perdavimo), suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 15.eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto
Blokavimas
nematerialiojo turto sukaupto nuvertėjimo bendra suma
(iki perdavimo), suderinta su VSS, negali viršyti
nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos neatlygintinai
gauto turto sukaupto nuvertėjimo sumos.

Neatlygintinai perduoto ž. ū. biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto tikrąja verte) kitam VSS sumažėjimas per perduoto ž. ū. biologinio turto
atask. laikot. (-)
(įvertinto tikrąja verte) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 3.2.eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ž. ū. Blokavimas
biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyto žemės ūkio veikloje
naudojamo biologinio turto sumažėjimo dėl perdavimo.

Neatlygintinai perduoto ne ž. ū. biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto tikrąja verte) kitam VSS sumažėjimas per perduoto ne ž. ū. biologinio turto
atask. laikot. (-)
(įvertinto tikrąja verte) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 3.2.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ne ž. Blokavimas
ū. biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyto ne žemės ūkio veikloje
naudojamo biologinio turto sumažėjimo dėl perdavimo.

Neatlygintinai perduoto ž. ū. biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto ĮS arba NK) kitam VSS sumažėjimas per perduoto ž. ū. biologinio turto
atask. laikot. (-)
(įvertinto ĮS arba NK) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 3.2.eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ž. ū. Blokavimas
biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertės pasikeitimo lentelėje nurodyto žemės
ūkio veikloje naudojamo biologinio turto sumažėjimo
dėl perdavimo.

Neatlygintinai perduoto ne ž. ū. biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto ĮS arba NK) kitam VSS sumažėjimas per perduoto ne ž. ū. biologinio turto
atask. laikot.(-)
(įvertinto ĮS arba NK) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 3.2.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ne ž. Blokavimas
ū. biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertės pasikeitimo lentelėje nurodyto ne
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
sumažėjimo dėl perdavimo.

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
tikrąja verte) iš kito VSS padidėjimas per atask.
gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto
laikot.(+)
tikrąja verte) sumažėjimo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 16
VSAFAS, 3 pr., 2.4.eil, 3 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ž. ū.
Blokavimas
biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) padidėjimas,
suderintas su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyto žemės ūkio veikloje
naudojamo biologinio turto padidėjimo dėl perdavimo.

Neatlygintinai gauto ne ž. ū biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto tikrąja verte) iš kito VSS padidėjimas per gauto ne ž. ū. biologinio turto
atask. laikot.(+)
(įvertinto tikrąja verte) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 2.4.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ne ž. ū. Blokavimas
biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) padidėjimas,
suderintas su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyto ne žemės ūkio veikloje
naudojamo biologinio turto padidėjimo dėl perdavimo.

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
ĮS arba NK) iš kito VSS padidėjimas per atask.
gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto
laikot.(+)
ĮS arba NK) sumažėjimo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 16
VSAFAS, 4 pr., 2.3.eil, 3 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ž. ū.
biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) padidėjimas,
suderintas su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertės pasikeitimo lentelėje nurodyto žemės
ūkio veikloje naudojamo biologinio turto padidėjimo
dėl perdavimo.

Blokavimas

Neatlygintinai gauto ne ž. ū. biologinio turto
Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
(įvertinto ĮS arba NK) iš kito VSS padidėjimas per gauto ne ž. ū. biologinio turto
atask. laikot.(+)
(įvertinto ĮS arba NK) sumažėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 2.3.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto ne ž. ū.
biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) padidėjimas,
suderintas su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertės pasikeitimo lentelėje nurodyto ne
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
padidėjimo dėl perdavimo.

Blokavimas

Sumažėjimas dėl neatlygintinai perleistų
(paskirstytų) atsargų kitam VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjimas
dėl neatlygintinai perleistų
(paskirstytų) atsargų, suderintas su
VSS, negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr.,
3.2.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjimas dėl
Blokavimas
neatlygintinai perleistų (paskirstytų) atsargų, suderintas
su VSS, negali viršyti atsargų vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyto sumažėjimo dėl
neatlygintinai perleistų (paskirstytų) atsargų.

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų
nuvertėjimo suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr.,
11.2.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perleistų
Blokavimas
(paskirstytų) atsargų nuvertėjimo suma, suderinta su
VSS, negali viršyti atsargų vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų nuvertėjimo sumos.

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
iš kito VSS įsigijimo savikaina (+)
gautų atsargų įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti 8
VSAFAS, 1 pr., 2.2.eil. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Blokavimas
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali viršyti
atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos nemokamai gautų atsargų įsigijimo
savikainos.

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo) (-)
gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
8 VSAFAS, 1 pr., 8.eil. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Blokavimas
sukaupto nuvertėjimo suma, suderinta su VSS, negali
viršyti atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos nemokamai gautų atsargų
sukaupto nuvertėjimo sumos.

X

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+)

Blokavimas
Per ataskaitinį laikotarpį pirkto nematerialiojo turto
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali viršyti
nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo informacijos
lentelėje nurodytos pirkto turto įsigijimo savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina (-)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma (iki perdavimo) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma (iki perdavimo) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perleistų
(paskirstytų) kitam VSS atsargų nuvertėjimo suma
(+)

Per ataskaitinį laikotarpį pirkto
nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 2.1.eil.
nurodytos sumos.

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
282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

Kodas
2
ELI-038

ELI-039

ELI-040

ELI-041

ELI-042

ELI-043

ELI-044

ELI-045

ELI-046

ELI-047

ELI-048

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

10 VSAFAS, 2
priedas

10 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Parduoto nematerialiojo turto suma
per ataskaitinį laikotarpį

Parduoto nematerialiojo turto
amortizacijos suma

Parduoto nematerialiojo turto
nuvertėjimo suma

Parduoto turto suma per ataskaitinį
laikotarpį

Parduoto turto nusidėvėjimo suma

Parduoto turto nuvertėjimo suma

Parduoto turto tikrosios vertės suma

5
x

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo x
ir biologinio turto pardavimo pelnas
iš pagrindinės veiklos per ataskaitinį
laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo x
ir biologinio turto pardavimo pelnas
iš kitos veiklos per ataskaitinį
laikotarpį

Nereglamentuojama Nuostolis dėl ilgalaikio turto
pardavimo per ataskaitinį laikotarpį

12 VSAFAS, 1
priedas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Pirkto turto įsigijimo savikaina
ataskaitinį laikotarpį

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Nematerialiojo turto, per ataskaitinį laikotarpį
parduoto kitam VSS, savikaina (-)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 3.1.eil.
nurodytos sumos.

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį parduoto nematerialiojo turto Blokavimas
įsigijimo savikainos bendra suma, suderinta su VSS,
negali viršyti nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto įsigijimo savikainos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
nematerialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr.,
10.1.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto nematerialiojo turto Blokavimas
sukauptos amortizacijos bendra suma, suderinta su
VSS, negali viršyti nematerialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto sukauptos amortizacijos
sumos.

Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį
Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
parduoto kitam VSS sukaupta nuvertėjimo suma (+) nematerialiojo turto sukaupto
nuvertėjimo bendra suma, suderinta su
VSS, negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr.,
18.1.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto nematerialiojo turto Blokavimas
sukaupto nuvertėjimo bendra suma, suderinta su VSS,
negali viršyti nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto sukaupto nuvertėjimo sumos.

Ilgalaikio materialiojo turto, per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS, savikaina (-)

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ilgalaikio
Blokavimas
materialiojo turto įsigijimo savikaina, suderinta su
VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos parduoto turto įsigijimo savikainos
sumos

Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį
parduoto kitam VSS sukaupta amortizacijos suma
(+)

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 3.1. eil.
nurodytos sumos

Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
parduoto kitam VSS sukaupta amortizacijos suma ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
(+)
nusidėvėjimo suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 10.1.
eil. nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ilgalaikio
Blokavimas
materialiojo turto sukaupta nusidėvėjimo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos parduoto turto sukauptos
nusidėvėjimo sumos.

Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
parduoto kitam VSS sukaupta nuvertėjimo suma (+) ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 18.1.
eil. nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ilgalaikio
Blokavimas
materialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos parduoto turto sukauptos
nuvertėjimo sumos.

Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį parduoto
parduoto kitam VSS tikrosios vertės suma suma (-) ilgalaikio materialiojo turto tikrosios
vertės suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 25.1. eil.
nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ilgalaikio
Blokavimas
materialiojo turto tikrosios vertės suma, suderinta su
VSS, negali viršyti ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos parduoto turto tikrosios vertės
sumos.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo kitam VSS pelnas per ataskaitinį
laikotarpį (pagrindinė veikla) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio
materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas iš
pagrindinės veiklos, suderintas su VSS
ir pateiktas nederinamoje
informacijoje, negali viršyti 10
VSAFAS, 2 pr., 1.5. eil., 3 st
nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo,
Blokavimas
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas iš
pagrindinės veiklos, suderintas su VSS ir pateiktas
nederinamoje informacijoje, negali viršyti kitų pajamų
lentelėje nurodyto ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelno iš
pagrindinės veiklos.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio
materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas iš
kitos veiklos, suderintas su VSS ir
pateiktas nederinamoje informacijoje,
negali viršyti 10 VSAFAS, 2 pr., 2.2.
eil., 3 st nurodytos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo,
Blokavimas
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas iš
kitos veiklos, suderintas su VSS ir pateiktas
nederinamoje informacijoje, negali viršyti kitų pajamų
lentelėje nurodyto ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelno iš
kitos veiklos.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo kitam VSS pelnas per ataskaitinį
laikotarpį (kita veikla) (+)

Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo Nuostoliai dėl IMT, NT ir BT
ir biologinio turto turto pardavimo kitam VSS per pardavimo (kitos veiklos sąnaudos) per
ataskaitinį laikotarpį (kitos veiklos sąnaudos) (-)
atask. laik., suderinti su VSS ir
pateikti nederinamoje informacijoje,
negali viršyti kitos veiklos sąnaudų
pastabų lentelėje 1. eil., 3 st nurodytos
sumos

Nuostoliai dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir Blokavimas
biologinio turto pardavimo (kitos veiklos sąnaudos) per
ataskaitinį laikotarpį, suderinti su VSS ir pateikti
nederinamoje informacijoje, negali viršyti kitos veiklos
sąnaudų pastabų lentelėje nuostolio dėl ilgalaikio turto
pardavimo nurodytos sumos.

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+)

Per ataskaitinį laikotarpį pirkto ilgalaikio materialiojo Blokavimas
turto įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyto
pirkto turto įsigijimo savikainos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį pirkto
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 2.1. eil.
nurodytos sumos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

293

294

295

296

297

ELI-049

ELI-050

ELI-051

ELI-052

ELI-053

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

Biologinio turto sumažėjimas dėl
pardavimo

Biologinio turto sumažėjimas dėl
pardavimo

Biologinio turto padidėjimas dėl
įsigijimo

Biologinio turto padidėjimas dėl
įsigijimo

x

x

x

x

Parduotas finansinis turtas išskyrus ne x
nuosavybės VP (balansine verte
pardavimo momentu)

Pajamos gautos iš biologinio turto (įvertinto tikrąja Per ataskaitinį laikotarpį pajamos
verte) pardavimo kitam VSS per ataskaitinį
gautos iš biologinio turto (įvertinto
laikotarpį (+)
tikrąja verte) pardavimo, suderintos su
VSS, negali viršyti 16 VSAFAS, 3 pr.,
3.1.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos gautos iš biologinio Blokavimas
turto (įvertinto tikrąja verte) pardavimo, suderintos su
VSS, negali viršyti biologinio turto, įvertinto tikrąja
verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodyto biologinio turto sumažėjimo dėl
pardavimo sumos.

Pajamos gautos iš turto (įvertinto įsigijimo savikaina Per ataskaitinį laikotarpį pajamos
ir normatyvinėmis kainomis) pardavimo kitam VSS gautos iš biologinio turto (įvertinto ĮS
per ataskaitinį laikotarpį (+)
arba NK) pardavimo, suderintos su
VSS, negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr.,
3.1.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos gautos iš biologinio Blokavimas
turto (įvertinto ĮS arba NK) pardavimo, suderintos su
VSS, negali viršyti biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje nurodytos biologinio turto
sumažėjimo dėl pardavimo sumos.

Biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) padidėjimas Per ataskaitinį laikotarpį biologinio
dėl įsigijimo iš kito VSS per atask. laikot.(+)
turto (įvertinto tikrąja verte)
padidėjimas dėl įsigijimo, suderintos
su VSS, negali viršyti 16 VSAFAS, 3
pr., 2.2.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto (įvertinto
tikrąja verte) padidėjimas dėl įsigijimo, suderintos su
VSS, negali viršyti biologinio turto, įvertinto tikrąja
verte, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos biologinio turto padidėjimo dėl
įsigijimo sumos.

Biologinio turto (įvertinto įsigijimo savik. arba NK) Per ataskaitinį laikotarpį biologinio
padidėjimas dėl įsigijimo iš kito VSS per atask.
turto (įvertinto ĮS arba NK)
laikot.(+)
padidėjimas dėl įsigijimo, suderintas
su VSS, negali viršyti 16 VSAFAS, 4
pr., 2.2.eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto (įvertinto ĮS Blokavimas
arba NK) padidėjimas dėl įsigijimo, suderintas su VSS,
negali viršyti biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje nurodytos biologinio turto
padidėjimo dėl įsigijimo sumos.

Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam
VSS parduoto finansinio turto (išskyrus ne
nuosavybės VP) (+)

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos gautos iš parduoto
finansinio turto (išskyrus ne nuosavybės VP),
suderintos su VSS, negali viršyti parduoti laikomo
finansinio turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos parduoto (balansine verte
pardavimo momentu) finansinio turto sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos
gautos iš parduoto finansinio turto
(išskyrus ne nuosavybės VP),
suderintos su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 4 pr., 5 st. nurodytos
sumos.

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
298

Kodas
2
ELI-054

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Vertybinių popierių pardavimo pelnas x
per ataskaitinį laikotarpį

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Vertybinių popierių, išskyrus ne nuosavybės
vertybinius popierius, pardavimo kitiems VSS
pelnas per ataskaitinį laikotarpį (+)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Vertybinių popierių pardavimo pelnas
per ataskaitinį laikotarpį, suderintas su
VSS, negali viršyti 6 VSAFAS, 4 pr.,
1.5.1. eil, 3 st. nurodytos sumos.

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių pardavimo Blokavimas
pelnas, suderintas su VSS, negali viršyti finansinės ir
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų lentelėje
nurodyto vertybinių popierių pardavimo pelno.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

299

300

ELI-055

ELI-056

6 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

Vertybinių popierių pardavimo
nuostolis per ataskaitinį laikotarpį

Įsigytas finansinis turtas

x

x

Vertybinių popierių, išskyrus ne nuosavybės
vertybinius popierius, pardavimo kitiems VSS
nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto iš kitų VSS
finansinio turto, skirto parduoti, suma (+)

Per ataskaitinį laikotarpį vertybinių
popierių pardavimo nuostoliai,
suderinti su VSS, negali viršyti 6
VSAFAS, 4 pr., 2.4.1.eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį vertybinių popierių pardavimo Blokavimas
nuostoliai, suderinti su VSS, negali viršyti finansinės ir
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų lentelėje
nurodyto vertybinių popierių pardavimo nuostolio.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto
finansinio turto suma, suderinta su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 4 pr.,
4 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto finansinio turto suma, Blokavimas
suderinta su VSS, negali viršyti parduoti laikomo
finansinio turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos įsigyto finansinio turto sumos.

X

X

301

302

303

304

ELI-057

ELI-058

ELI-059

ELI-060

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 4
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

Pagrindinės nuomos įmokos

Pagrindinės nuomos įmokos

Dabartinė įmokų vertė

19 VSAFAS, 4
priedas

x

x

x

x

Dabartinė finansinių nuomos
įsipareigojimų vertė

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

ELI-061

ELI-062

ELI-063

ELI-064

ELI-065

ELI-066

ELI-067

ELI-068

ELI-069

ELI-070

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

Suteiktų paskolų įsigijimo savikaina x

Suteiktų paskolų piniginės įplaukos

Nurašytų suteiktų paskolų suma

Ilgalaikių gautų paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina

x

x

x

Ilgalaikių gautų paskolų (prisiimtų
x
įsipareigojimų) einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina

Trumpalaikių gautų paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo
savikaina

Ilgalaikių gautų paskolų
pergrupavimas

Ilgalaikių gautų paskolų einamųjų
metų dalies pergrupavimas

Įvykdytų ilgalaikių gautų paskolų
(grąžintos skolos, sumokėtos
palūkanos, išpirkti vertybiniai
popieriai) suma

x

x

x

x

Įvykdytų ilgalaikių gautų paskolų
x
(grąžintos skolos, sumokėtos
palūkanos, išpirkti vertybiniai
popieriai) einamųjų metų dalies suma

Kitam VSS nuomojamo turto pagrindinių nuomos
įmokų suma per vienerius metus, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Kitam VSS nuomojamo turto
pagrindinių nuomos įmokų suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
negali viršyti 19 VSAFAS, 6 pr., 3 st.
nurodytos sumos.

Kitam VSS nuomojamo turto pagrindinių nuomos
Blokavimas
įmokų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negali
viršyti bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės
pagal finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius
lentelėje nurodytos pagrindinės nuomos įmokos sumos.

X

Iš kito VSS nuomojamo turto pagrindinės nuomos Iš kito VSS nuomojamo turto
įmokų sumos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) pagrindinių nuomos įmokų suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
negali viršyti 19 VSAFAS, 4 pr., 3 st.
nurodytos sumos.

Iš kito VSS nuomojamo turto pagrindinių nuomos
įmokų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negali
viršyti finansinės nuomos paslaugos gavėjo
įsipareigojimų pagal laikotarpius lentelėje nurodytos
pagrindinės nuomos įmokos sumos.

X

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė, Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
įmokų vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje negali viršyti 19 VSAFAS,
6 pr., 4 st. nurodytos sumos.

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negali viršyti
bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės pagal
finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius lentelėje
nurodytos dabartinės įmokų vertės.

Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė, Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė
atask. laikot. pab. (+)
įmokų vertė ataskaitinio laikotarpio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negali viršyti
pabaigoje negali viršyti 19 VSAFAS, finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų
4 pr., 4 st. nurodytos sumos.
pagal laikotarpius lentelėje nurodytos dabartinės
finansinių nuomos įsipareigojimų vertės.

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų kitam VSS
paskolų įsigijimo savikaina (+)

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
ilgalaikių (trumpalaikių) paskolų
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr.,
1.1.eil, 2.1. eil. 4 st. nurodytos sumos.

Blokavimas

Blokavimas

X

Blokavimas
Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų ilgalaikių
(trumpalaikių) paskolų įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos suteiktų
ilgalaikių (trumpalaikių) paskolų įsigijimo savikainos.

Už suteiktas kitiems VSS paskolas per atask. laikot. Per atask. laikot. gautos piniginės
gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos paskolos) (- įplaukos (susigrąžintos paskolos) už
)
suteiktas ilgalaikes (trumpalaikes)
paskolas, suderintos su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.1.eil, 2.1
eil. 9 st. nurodytos sumos.

Blokavimas
Per atask. laikot. gautos piniginės įplaukos
(susigrąžintos paskolos) už suteiktas ilgalaikes
(trumpalaikes) paskolas, suderintos su VSS, negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos suteiktų ilgalaikių (trumpalaikių)
paskolų piniginių įplaukų sumos.

Suteiktų kitam VSS paskolų nurašymas per
ataskaitinį laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
ilgalaikių (trumpalaikių) paskolų
nurašymo suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr.,
1.1.eil, 2.1 eil. 10 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų ilgalaikių
(trumpalaikių) paskolų nurašymo suma, suderinta su
VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos nurašytų
suteiktų ilgalaikių (trumplaikių) paskolų sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gautų
ilgalaikių paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 1.3.eil, 4 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų ilgalaikių paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
ilgalaikių gautų paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsigijimo savikainos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gautų
ilgalaikių paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
2.3.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų ilgalaikių paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos ilgalaikių gautų paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gautų
trumpalaikių paskolų (prisiimtų
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 3.3.eil, 4 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų trumpalaikių paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
trumpalaikių gautų paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsigijimo savikainos.

Blokavimas

Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų pergrupavimas Per ataskaitinį laikotarpį gautų
į einamųjų metų dalį (-)
ilgalaikių paskolų pergrupavimo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 1.3.eil, 5 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų ilgalaikių paskolų
pergrupavimo suma, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos ilgalaikių gautų paskolų pergrupavimo
sumos.

Blokavimas

Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų pergrupavimas Per ataskaitinį laikotarpį gautų
į einamųjų metų dalį (+)
ilgalaikių paskolų einamųjų metų
dalies pergrupavimo suma, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9
pr., 2.3.eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų ilgalaikių paskolų
Blokavimas
einamųjų metų dalies pergrupavimo suma, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ilgalaikių
gautų paskolų einamųjų metų dalies pergrupavimo
savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti įsipareigojimai
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų
(grąžintos paskolos) už gautas iš kitų VSS ilgalaikes įsipareigojimų (grąžintos paskolos) už
paskolas (-)
gautas iš kitų VSS ilgalaikes paskolas
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 9 pr., 1.3.eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų įsipareigojimų
(grąžintos paskolos) už gautas iš kitų VSS ilgalaikes
paskolas suma, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos įvykdytų ilgalaikių gautų paskolų sumos.

Blokavimas

Per atask. laikot. įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos Per atask. laikot. įvykdytų
paskolos) už gautų iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m. įsipareigojimų (grąžintos paskolos) už
dalį (-)
gautas iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m.
dalį suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 2.3.eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įvykdytų įsipareigojimų (grąžintos
paskolos) už gautas iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m.
dalį suma, suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
įvykdytų ilgalaikių gautų paskolų ein. m. dal sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito VSS
ilgalaikių paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsigijimo savikaina (+)

Per atask. laikot. gautų iš kito VSS ilg. paskolų
(prisiimtų įsipareigojimų) einamųjų metų dalies
įsigijimo savikaina(+)

Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito VSS
trumpalaikių paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsigijimo savikaina (+)

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
315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

Kodas
2
ELI-071

ELI-072

ELI-073

ELI-074

ELI-075

ELI-076

ELI-077

ELI-078

ELI-079

ELI-080

ELI-081

ELI-082

ELI-083

ELI-084

ELI-085

ELI-086

ELI-087

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

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Įvykdytų trumpalaikių gautų paskolų x
(grąžintos skolos, sumokėtos
palūkanos, išpirkti vertybiniai
popieriai) suma

Nurašytų ilgalaikių gautų paskolų
suma

Nurašytų ilgalaikių gautų paskolų
einamųjų metų dalies suma

x

x

Nurašytų trumpalaikių gautų paskolų x
suma

Įsigytų ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių suma

Įsigytų trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių suma

Įsigytų ilgalaikių vekselių įsigijmo
savikaina

x

x

x

Įsigytų trumpalaikių vekselių įsigijmo x
savikaina

Piniginės įplaukos už ilgalaikius
vekselius

Piniginės įplaukos už trumpalaikius
vekselius

x

x

Įsigytų ilgalaikių obligacijų įsigijmo x
savikaina

Įsigytų trumpalaikių obligacijų
įsigijmo savikaina

Piniginės įplaukos už ilgalaikes
obligacijas

Piniginės įplaukos už trumpalaikes
obligacijas

x

x

x

Įsigytų ilgalaikių kitų ne nuosavybės x
vertybinių popierių įsigijmo savikaina

Įsigytų trumpalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių
įsigijmo savikaina

x

Piniginės įplaukos už ilgalaikius kitus x
ne nuosavybės vertybinius popierius

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti įsipareigojimai
(grąžintos paskolos) už gautas iš kitų VSS
trumpalaikes paskolas (-)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų
įsipareigojimų (grąžintos paskolos) už
gautas iš kitų VSS trumpalaikes
paskolas suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
3.3.eil, 8 st. nurodytos sumos.

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų įsipareigojimų
Blokavimas
(grąžintos paskolos) už gautas iš kitų VSS
trumpalaikes paskolas suma, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos įvykdytų trumpalaikių
gautų paskolų sumos.

Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų nurašymas per Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
ataskaitinį laikotarpį (-)
gautų ilgalaikių paskolų nurašymo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 9 pr., 1.3.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS gautų ilgalaikių
paskolų nurašymo suma, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos ilgalaikių gautų paskolų
nurašytos sumos.

Blokavimas

Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų einamųjų metų Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
dalies nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (-)
gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies nurašymo suma, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9
pr., 2.3.eil, 9 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS gautų ilgalaikių
paskolų einamųjų metų dalies nurašymo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
ilgalaikių gautų paskolų einamųjų metų dalies
nurašytos sumos.

Blokavimas

Iš kitų VSS gautų trumpalaikių paskolų nurašymas
per ataskaitinį laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS gautų
trumpalaikių paskolų nurašymo suma, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos trumpalaikių
gautų paskolų nurašytos sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
gautų trumpalaikių paskolų nurašymo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 9 pr., 3.3.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų
VSS trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, skirtų parduoti,
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 4 pr., 2.2.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS
Blokavimas
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių, skirtų
parduoti, suma, suderinta su VSS, negali viršyti
parduoti laikomo finansinio turto pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
ilg. vekselių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 5
pr., 1.3.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS ilg. vekselių,
Blokavimas
laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų
ilgalaikių vekselių įsigijmo savikainos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
trump. vekselių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 5
pr., 2.3.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS trump. vekselių, Blokavimas
laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų
trumpalaikių vekselių įsigijmo savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
už ilgalaikius vekselius įsigytus iš kitų
VSS suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.3.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už ilgalaikius Blokavimas
vekselius įsigytus iš kitų VSS suma, suderinta su VSS,
negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos piniginių įplaukų už
ilgalaikius vekselius sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
už trumpalaikius vekselius įsigytus iš
kitų VSS suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr.,
2.3.eil, 9 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už
Blokavimas
trumpalaikius vekselius įsigytus iš kitų VSS suma,
suderinta su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos piniginių
įplaukų už trumpalaikius vekselius sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
ilg. obligacijų, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 5
pr., 1.2.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS ilg. obligacijų,
Blokavimas
laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų
ilgalaikių obligacijų įsigijmo savikainos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
trump. obligacijų, laikomų iki
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 5 pr., 2.2.eil, 4 st. nurodytos
sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS trump. obligacijų, Blokavimas
laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų
trumpalaikių obligacijų įsigijmo savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
už ilgalaikes obligacijas įsigytas iš kitų
VSS suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.2.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už ilgalaikes
obligacijas įsigytas iš kitų VSS suma, suderinta su
VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos piniginių
įplaukų už ilgalaikes obligacijas sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
už trumpalaikes obligacijas įsigytas iš
kitų VSS suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 5 pr.,
2.2.eil, 9 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už trumpalaikes Blokavimas
obligacijas įsigytas iš kitų VSS suma, suderinta su
VSS, negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos piniginių
įplaukų už trumpalaikes obligacijas sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
ilg. kitų ne nuosavybės vertybinių
popierių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 5
pr., 1.4.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Blokavimas
Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS ilg. kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos įsigytų ilgalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių įsigijmo savikainos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
trump. kitų ne nuosavybės vertybinių
popierių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 5
pr., 2.4.eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS trump. kitų ne
Blokavimas
nuosavybės vertybinių popierių, laikomų iki išpirkimo
termino, įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir
suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos įsigytų trumpalaikių kitų ne
nuosavybės vertybinių popierių įsigijmo savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos už
trumpalaikius vekselius, už vekselius, įsigytus iš
kitų VSS (-)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos kitų VSS
ilgalaikės obligacijos, laikomos iki išpirkimo
termino (+)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytos kitų VSS
trumpalaikės obligacijos, laikomos iki išpirkimo
termino (+)

Iš kitų VSS ilgalaikes obligacijas gautos piniginės
įplaukos per ataskaitinį laikotarpį (-)

Iš kitų VSS trumpalaikes obligacijas gautos
piniginės įplaukos per ataskaitinį laikotarpį (-)

Per atask. laikotarpį įsigytų iš kt. VSS ilg.kt. ne
nuosav. VP, laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina (+)

Per atask. laikot. įsigytų iš kt. VSS trump. kt. ne
nuosav. VP, laikomų iki išpirkimo termino,
įsigijimo savikaina (+)

Per atask. laikotarpį gautos įplaukos už ilg.kt. ne
Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
nuosav. VP, laikomus iki išpirkimo termino, įsigytų už ilgalaikius kitus ne nuosavybės
iš kt. VSS(-)
vertybinius popierius įsigytus iš kitų
VSS suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 1.4.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už ilgalaikius
kitus ne nuosavybės vertybinius popierius įsigytus iš
kitų VSS suma, suderinta su VSS, negali viršyti iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos piniginių įplaukų už ilgalaikius kitus ne
nuosavybės vertybinius popierius sumos.

11

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
skirtų parduoti, suma (+)

Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos už
ilgalaikius vekselius, už vekselius, įsigytus iš kitų
VSS (-)

10

X

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių Blokavimas
ne nuosavybės vertybinių popierių, skirtų parduoti,
suma, suderinta su VSS, negali viršyti parduoti
laikomo finansinio turto pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos įsigytų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS trump.
vekselių, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
savikaina (+)

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS
Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų
ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių, skirtų VSS ilgalaikių ne nuosavybės
parduoti, suma (+)
vertybinių popierių, skirtų parduoti,
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 4 pr., 1.2.eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS ilg. vekselių,
laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina
(+)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

Kodas
2
ELI-088

ELI-089

ELI-090

ELI-091

ELI-092

ELI-093

ELI-094

ELI-095

ELI-096

ELI-097

ELI-098

ELI-099

ELI-100

ELI-101

ELI-102

ELI-103

ELI-104

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Piniginės įplaukos už trumpalaikius
kitus ne nuosavybės vertybinius
popierius

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

Parduotų (balansine verte pardavimo x
momentu) ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių

Parduotų (balansine verte pardavimo x
momentu) trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
įsigijimo savikaina

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
einamųjų metų dalies įsigijimo
savikaina

Išleistų trumpalaikių iždo vekselių
įsigijimo savikaina

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
pergrupavimas

x

x

x

x

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
x
einamųjų metų dalies pergrupavimas

Įvykdytų ilgalaikių iždo vekselių
suma

Įvykdytų ilgalaikių iždo vekselių
einamųjų metų dalies suma

Įvykdytų trumpalaikių iždo vekselių
suma

x

x

x

Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo x
savikaina

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų x
metų dalies įsigijimo įsigijimo
savikaina

Išleistų trumpalaikių obligacijų
įsigijimo savikaina

Išleistų ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas

x

x

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų x
metų dalies pergrupavimas

Įvykdytų ilgalaikių obligacijų suma

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

6
7
Per atask. laikotarpį gautos įplaukos už trump.kt. ne Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų
nuosav. VP, laikomus iki išpirkimo termino, įsigytų už trumpalaikius kitus ne nuosavybės
iš kt. VSS(-)
vertybinius popierius įsigytus iš kitų
VSS suma, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 5 pr., 2.4.eil, 9 st.
nurodytos sumos.

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už
Blokavimas
trumpalaikius kitus ne nuosavybės vertybinius
popierius įsigytus iš kitų VSS suma, suderinta su VSS,
negali viršyti iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos piniginių įplaukų už
trumpalaikius kitus ne nuosavybės vertybinius
popierius sumos.

Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam
VSS parduotų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina (+)

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos
gautos iš kitam VSS parduotų
ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierų, skirtų parduoti, įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 4 pr., 1.2.eil, 5 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos gautos iš kitam VSS Blokavimas
parduotų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierų,
skirtų parduoti, įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti parduoti laikomo finansinio turto pokyčių
per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos parduotų
(balansine verte pardavimo momentu) ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos
gautos iš kitam VSS parduotų
trrumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierų, skirtų parduoti,
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 4 pr.,
2.2.eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį pajamos gautos iš kitam VSS Blokavimas
parduotų trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierų, skirtų parduoti, įsigijimo savikaina, suderinta
su VSS, negali viršyti parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
parduotų (balansine verte pardavimo momentu)
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.2. eil, 4
st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų ilgalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikainos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų
dalies įsigijimo savikaina, suderinta su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
2.2. eil, 4 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
įsigijimo savikainos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių iždo vekselių įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 3.2. eil, 4
st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų trumpalaikių iždo
Blokavimas
vekselių įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų trumpalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikainos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimas
į einamųjų metų dalį, suderintas su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
1.2. eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių pergrupavimas į einamųjų metų dalį,
suderintas su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
išleistų ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimo sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimas
į einamųjų metų dalį, suderintas su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
2.2. eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių pergrupavimas į einamųjų metų dalį,
suderintas su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
pergrupavimo sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių iždo vekselių suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 1.2. eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
iždo vekselių suma, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos įvykdytų ilgalaikių iždo vekselių sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių iždo vekselių
einamųjų metų dalies suma, suderinta
su VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9
pr., 2.2. eil, 8 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
iždo vekselių einamųjų metų dalies suma, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įvykdytų
ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų trumpalaikių iždo vekselių
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 9 pr., 3.2. eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų
trumpalaikių iždo vekselių suma, suderinta su VSS,
negali viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos įvykdytų trumpalaikių
iždo vekselių sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.1. eil, 4
st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo
savikainos sumos.

Blokavimas

Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam
VSS parduotų trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierų, skirtų parduoti, įsigijimo
savikaina (+)

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikaina (+)

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina
(+)

Per ataskaitinį laikotarpį išleisti trumpalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikaina (+)

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimas į
einamųjų metų dalį (-)

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimas į
einamųjų metų dalį (+)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirkti
ilgalaikiai iždo vekseliai (-)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirkta
ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalis (-)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirkti
trumpalaikiai iždo vekseliai (-)

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių
obligacijų įsigijimo savikaina (+)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų trumpalaikių
obligacijų įsigijimo savikaina (+)

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 3.1. eil, 4
st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų trumpalaikių
Blokavimas
obligacijų įsigijimo savikaina, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų trumpalaikių
obligacijų įsigijimo savikainos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų pergrupavimas į
einamųjų metų dalį, suderintas su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 1.1.
eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas į einamųjų metų dalį, suderintas su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų
ilgalaikių obligacijų pergrupavimo sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų pergrupavimas į
einamųjų metų dalį, suderintas su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 2.1.
eil, 5 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų
pergrupavimas į einamųjų metų dalį, suderintas su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
pergrupavimo sumos.

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių obligacijų suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 1.1. eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
obligacijų suma, suderinta su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos įvykdytų ilgalaikių obligacijų sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktos
ilgalaikės obligacijos (-)
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X

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų Blokavimas
einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos sumos.

Išleistų ilgalaikių obligacijų pergrupavimas į
einamųjų metų dalį (+)

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
obligacijų einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina ilgalaikių obligacijų einamųjų metų
(+)
dalies įsigijimo savikaina, suderinta su
VSS, negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr.,
2.1. eil, 4 st. nurodytos sumos.

Išleistų ilgalaikių obligacijų pergrupavimas į
einamųjų metų dalį (-)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

Kodas
2
ELI-105

ELI-106

ELI-107

ELI-108

ELI-109

ELI-110

ELI-111

ELI-112

ELI-113

ELI-114

ELI-115

ELI-116

ELI-117

ELI-118

ELI-119

ELI-120

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

17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Įvykdytų ilgalaikių obligacijų
einamųjų metų dalies suma

Įvykdytų trumpalaikių obligacijų
suma

Nereglamentuojama Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte per
ataskaitinį laikotarpį įsigijimo
savikaina

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

x

x

Nereglamentuojama Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų x
apskaitomų tikrąja verte einamųjų
metų dalies per ataskaitinį laikotarpį
įsigijimo savikaina

Nereglamentuojama Trumpalaikių finansinių
įsipareigojimų apskaitomų tikrąja
verte per ataskaitinį laikotarpį
įsigijimo savikaina

9 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

Socialinės įmokos, gautos avansu
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių mokėjimų už
nematerialųjį turtą pirkto turto
įsigijimo savikaina

x

x

x

x

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
x
materialųjį turtą pirkto turto įsigijimo
savikaina

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą (įsigijimo savikaina)
paskutinei ataskaitinio laikotarpio
dienai

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą (vertinamo tikrąja verte)
įsigijimo suma

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą (vertinamo ĮS arba NK)
įsigijimo suma

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną suma

Išankstinių apmokėjimų Europos
Sąjungai paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną suma

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną suma

Kitų išankstinių apmokėjimų
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną suma

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalis (-)

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktos
trumpalaikės obligacijos (-)

Išleistų ilgalaikių obligacijų, apskaitomų tikrąja
verte, padidėjimas (sumažėjimas) per ataskaitinį
laikotarpį

Išleistų ilg. obligacijų apskaitomų tikrąja verte
trumpalaikės dalies padidėjimas (sumažėjimas) per
atask. laikot.

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių obligacijų einamųjų
metų dalies suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 2.1.
eil, 8 st. nurodytos sumos.

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
obligacijų einamųjų metų dalies suma, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos įvykdytų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų trumpalaikių obligacijų suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 3.1. eil, 8 st.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų
Blokavimas
trumpalaikių obligacijų suma, suderinta su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos įvykdytų trumpalaikių
obligacijų sumos.

Per atask. laik. išleistų ilg. obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte, padidėjimas
(sumažėjimas), suderintas su VSS,
negali viršyti fin. įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
atask. laik.lent. 1.1. eil, 3 st. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų,
apskaitomų tikrąja verte, padidėjimas (sumažėjimas),
suderintas su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos ilgalaikių
finansinių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte per
ataskaitinį laikotarpį įsigijimo savikainos.

Per atask. laik. išleistų ilg. obligacijų
apskaitomų tikrąja verte trump. dalies
padidėjimas (sumažėjimas), suderintas
su VSS, negali viršyti fin.
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, pokyčių per atask.laik.lent. 2.1.
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilg. obligacijų
Blokavimas
apskaitomų tikrąja verte trumpalaikės dalies
padidėjimas (sumažėjimas), suderintas su VSS, negali
viršyti finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos ilgalaikių finansinių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų dalies per
ataskaitinį laikotarpį įsigijimo savikainos.

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

Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus
mokesčių ir socialinių įmokų, suma, įskaitant
ateinančių laikotarpių pajamas, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Gautų iš kitų VSS išankstinių apmokėjimų, išskyrus
Blokavimas
mokesčių ir socialinių įmokų, suma, įskaitant
ateinančių laikotarpių pajamas, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS, turi būti lygi informacijos
apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas lentelėje
nurodytai kitų gautų išankstinių apmokėjimų sumai.

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už nematerialųjį
Blokavimas
turtą pirkto turto įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje negali viršyti nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos išankstinių apmokėjimų pirkto turto
įsigijimo savikainos sumos.

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
materialųjį turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą pirkto turto įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 2.1. eil, 15
st. nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
Blokavimas
pirkto turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS negali viršyti ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išankstinių
apmokėjimų pirkto turto įsigijimo savikainos sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
finansinį turtą įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
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 pabaigoje,
suderinta su VSS, negali viršyti informacijos apie
ilgalaikį finansinį turtą lentelėje nurodytos išankstinių
mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo
savikaina) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dienai
sumos.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą, vertinamo tikrąja verte, įsigijimų
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 2.1. eil, 5 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, vertinamo
tikrąja verte, įsigijimų suma, suderinta su VSS, negali
viršyti biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos išankstinių mokėjimų už biologinį turtą,
įvertintą tikrąja verte, įsigijimo sumos.

Blokavimas

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

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, vertinamo
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderinta su VSS, negali viršyti biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą įsigijimo sumos įvertintos įsigijimo savikaina
arba normatyvinėmis kainomis.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų tiekėjams
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
suma, suderinta su VSS, negali viršyti
6 VSAFAS, 6 pr., 1.1. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pabaigoje suma, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos apie išankstinius apmokėjimus lentelėje
nurodytos išankstinių apmokėjimų tiekėjams paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną sumos.

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai paskutinę Išankstinių mokėjimų Europos
ataskaitinio laikotarpio dieną (+)
Sąjungai paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną suma, suderinta su
VSS, negali viršyti 6 VSAFAS, 6 pr.,
1.4. eil, 3 st. nurodytos sumos.

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

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

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

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

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

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS (tiekėjams)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

X

X

X

X

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už nematerialųjį Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį
turtą pirkto turto įsigijimo savikaina
turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderinta su VSS, negali viršyti 13
VSAFAS, 1 pr., 2.1. eil, 9 st.
nurodytos sumos.

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį
turtą (įsigijimo savikaina), vertinamo įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

11

Blokavimas

Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos iš kitų VSS Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderintos su VSS, negali viršyti 9
VSAFAS, 5 pr., 6 st. nurodytos
sumos.

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį
turtą (įsigijimo savikaina), vertinamo tikrąja verte,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

10

X

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų trumpalaikių
obligacijų, apskaitomų tikrąja verte padidėjimas
(sumažėjimas), suderintas su VSS, negali viršyti
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų apskaitomų
tikrąja verte per ataskaitinį laikotarpį įsigijimo
savikainos.

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

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

Išleistų trumpalaikių obligacijų, apskaitomų tikrąja Per atask. laik. išleistų trump.
verte, per ataskaitinį laikotarpį
obligacijų, apskaitomų tikrąja verte
padidėjimas (sumažėjimas), suderintas
su VSS, negali viršyti fin.
įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja
verte, pokyčių per atask. laik. lentelėje
3.1. eil, 3 st. nurodytos sumos.

Gautų iš kitų VSS išankstinių
apmokėjimų, išskyrus mokesčių ir
socialinių įmokų, suma, įskaitant
ateinančių laikotarpių pajamas,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderinta su VSS, turi būti lygi 17
VSAFAS, 12 pr., 4.2.3. eil, 4 st.
nurodytai sumai.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

Kodas
2
ELI-121

ELI-122

ELI-123

ELI-124

ELI-125

ELI-126

ELI-127

ELI-128

ELI-129

ELI-130

ELI-131

ELI-132

ELI-133

ELI-134

ELI-135

ELI-136

ELI-137

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

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

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

Gautų ilgalaikių paskolų einamųjų
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Gautų trumpalaikių paskolų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių vekselių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių vekselių einamųjų
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

9 VSAFAS, 5
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

5
x

x

x

x

x

Išleistų trumpalaikių vekselių likutis x
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Išleistų ilgalaikių obligacijų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

x

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų x
metų dalies likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išleistų trumpalaikių obligacijų
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

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

9 VSAFAS, 5
priedas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Socialinės įmokos, gautos avansu
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Kitų gautų išankstinių apmokėjimų
suma

x

x

x

x

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo ar x
pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo ar x
pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
finansinį turtą įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje

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

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

x

x

x

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

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

Išleistų ilgalaikių obligacijų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

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

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

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

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
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

Kodas
2
ELI-138

ELI-139

ELI-140

ELI-141

ELI-142

ELI-143

ELI-144

ELI-145

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

6 VSAFAS, 6
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

ELI-145-1 20 VSAFAS, 4
priedas

ELI-146

ELI-147

ELI-148

ELI-149

ELI-150

ELI-151

ELI-152

ELI-153

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

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

Išankstinių apmokėjimų Europos
Sąjungai likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje suma

Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje suma

Kitų išankstinių apmokėjimų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
suma

Finansavimo sąnaudos

Išankstinių apmokėjimų viešojo
sektoriaus subjektams pavedimams
vykdyti suma

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

x

x

x

x

x

Perduotos finansavimo sumos kitiems x
viešojo sektoriaus subjektams

Gautos finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą

Gautos finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą

Neatlygintinai gautas turtas

Grąžintos finansavimo sumos

Gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti
vekseliai

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių nurašymo
suma

x

x

x

x

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų iždo x
ilgalaikių vekselių einamųjų metų
dalies nurašymo suma

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
x
trumpalaikių iždo vekselių nurašymo
suma

Gautinos finansavimo sumos iš VSS x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

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

Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

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 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.

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.

Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo
sąnaudų suma, suderinta su VSS ir
pateikta nederinamoje informacijoje,
negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., 1.12.
eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sąnaudų suma , Blokavimas
suderinta su VSS ir pateikta nederinamoje
informacijoje, negali viršyti informacijos pagal veiklos
segmentus (pagrindinės veiklos sąnaudos) lentelėje
nurodytos finansavimo sąnaudų sumos

Per ataskaitinį laikotarpį išankstinių
apmokėjimų pavedimams vykdyti
pasikeitimas, suderintas su VSS, turi
būti lygus 6 VSAFAS, 6 pr., 1.2. eil.,
3 st., ir 4 st., nurodytam skirtumui.

Per ataskaitinį laikotarpį išankstinių apmokėjimų
Blokavimas
pasikeitimas pavedimams vykdyti, suderintas su VSS,
turi būti lygus informacijos apie išankstinius
apmokėjimus lentelėje nurodytam išankstinių
apmokėjimų viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti paskutinės ataskaitinio laikotarpio
dienos ir paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio
dienos skirtumui.

Per ataskaitinį laikotarpį perduotos
finansavimo sumos iš valstybės ir
savivaldybės biudžeto, suderintos su
VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4
pr., 1 ir 2 eil. 7 st. nurodytoms
sumoms.

Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos Blokavimas
iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, suderintos su
VSS, turi būti lygios finansavimo sumų pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytai iš valstybės ir savivaldybės biudžeto
perduotai finansavimo sumai kitiems viešojo sektoriaus
subjektams.

Išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)

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, negali viršyti 20 VSAFAS, 4 pr.,
1 ir 2 eil., 4 st. nurodytų sumų.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš Blokavimas
valstybės ir savivaldybės biudžetų, išskyrus nemokamai
gautą turtą, suderintos su viešojo sektoriaus subjektais,
negali viršyti finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę
paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytų gautų finansavimo sumų, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą, sumų.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas
(+)

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.

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 grąžintos
finansavimo sumos iš valstybės ir
savivaldybės biudžetų, suderintos su
VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4
pr., 1 ir 2 eil., 11 st., nurodytoms
sumoms.

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo sumos Blokavimas
iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, suderintos su
VSS, turi būti lygios finansavimo sumų pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytų grąžintų finansavimo sumų sumai.

Kadangi su VSS buvo suderinta per
ataskaitinį laikotarpį gautinų
finansavimo sumų pasikeitimo suma,
20 VSAFAS, 4 pr., 12 st., nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su VSS buvo suderinta per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį gautinų finansavimo sumų pasikeitimo suma,
finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
gautinų finansavimo sumų pasikeitimo suma negali
būti lygi 0.

Įsigytų iš kitų VSS laikomų iki išpirkimo termino
Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų,
iždo vekselių nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (-) laikomų iki išpirkimo termino ilg.
(trump.) iždo vekselių nurašymo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 5 pr., 1.3. eil., 2.3 eil. 10
st., nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų, laikomų iki išpirkimo Blokavimas
termino ilgalaikių (trumpalaikių) iždo vekselių
nurašymo suma, suderinta su VSS, negali viršyti iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašytų ilgalaikių (trumpalaikių) vekselių
sumos

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų ilgalaikių
Per ataskaitinį laikotarpį
iždo vekselių nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (-) įsipareigojimų dėl išleistų ilgalaikių
iždo vekselių nurašymo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 1.2. eil., 9 st.,
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų dėl išleistų
ilgalaikių iždo vekselių nurašymo suma, suderinta su
VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų
ilgalaikių iždo vekselių nurašymo sumos.

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų ilg. iždo
Per ataskaitinį laikotarpį
vekselių einamųjų metų dalies nurašymas per atask. įsipareigojimų dėl išleistų ilgalaikių
laikot. (-)
iždo vekselių einamųjų metų dalies
nurašymo suma, suderinta su VSS,
negali viršyti 17 VSAFAS, 9 pr., 2.2.
eil., 9 st., nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų dėl išleistų
Blokavimas
ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies nurašymo
suma, suderinta su VSS, negali viršyti finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos
išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
nurašymo sumos.

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų trumpalaikių Per ataskaitinį laikotarpį
iždo vekselių nurašymas per ataskaitinį laikotarpį (-) įsipareigojimų dėl išleistų trumpalaikių
iždo vekselių nurašymo suma,
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 9 pr., 3.2. eil., 9 st.,
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų dėl išleistų
trumpalaikių iždo vekselių nurašymo suma, suderinta
su VSS, negali viršyti finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos išleistų
trumpalaikių iždo vekselių nurašymo sumos.

Blokavimas

Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

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

Blokavimas

Gautinos finansavimo sumos iš VSS
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderintos su VSS, tūri būti lygios 17
VSAFAS, 7 pr., 1.1. eil., 4 st.,
nurodytai sumai.

10

11

X

X

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš Įspėjimas
valstybės ir savivaldybės biudžetų, išskyrus nemokamai
gautą turtą, suderintos su viešojo sektoriaus subjektais,
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.

Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį (-/+)

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

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

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos (-)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

Kodas
2
ELI-154

ELI-155

ELI-156

ELI-157

ELI-158

ELI-159

ELI-160

ELI-161

ELI-162

ELI-163

ELI-164

ELI-165

ELI-166

ELI-167

ELI-168

ELI-169

ELI-170

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
9 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

9 VSAFAS, 5
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Gautinų socialinių įmokų įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Gautinos sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Nuo vienerių iki penkerių metų
gautinų sumų įsigijimo savikaina
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Po penkerių metų gautinų sumų
įsigijimo savikaina paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Grąžintinos biudžetams ir fondams
finansavimo sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Kitos mokėtinos sumos biudžetui
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Mokėtinos socialinės išmokos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Gražintinų socialinių įmokų ir jų
permokų suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Nereglamentuojama Su darbo santykiais susijusių
įsipareigojimų suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

17 VSAFAS, 12
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Sukauptos mokėtinos sumos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Kitos sukauptos sąnaudos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Kitos sukauptos mokėtinos sumos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Kitos mokėtinos sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Pagrindinės veiklos įplaukos

Pagrindinės veiklos įplaukos

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto perleidimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, suderinta su
VSS, negali viršyti 9 VSAFAS, 5 pr.,
4 st. nurodytos sumos.

8
9
Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
Blokavimas
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, suderinta
su VSS, negali viršyti socialinių įmokų sumų pagal
atskirą socialinę įmoką lentelėje nurodytos gautinos
socialinių įmokų sumos įsigijimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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.

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.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Nuo 1 iki 5 metų kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS Nuo 1 iki 5 metų kitų ilg. gautinų
įsigijimo savikaina atask. laikot. pab. (+)
sumų įsigijimo savikaina atask. laikot.
pab., suderinta su VSS, negali viršyti
17 VSAFAS, 6 pr., 2.2. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Nuo 1 iki 5 metų kitų ilg. gautinų sumų įsigijimo
Blokavimas
savikaina atask. laikot. pab., suderinta su VSS, negali
viršyti po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis lentelėje nuo
vienerių iki penkerių metų gautinų sumų įsigijimo
savikainos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Po penkerių metų kitų ilgalaikių gautinų sumų iš
Po 5 metų kitų ilg. gautinų sumų
kitų VSS įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio įsigijimo savikaina atask. laikot. pab.,
pabaigoje (+)
suderinta su VSS, negali viršyti 17
VSAFAS, 6 pr., 2.3. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Po penkerių metų kitų ilg. gautinų sumų įsigijimo
Blokavimas
savikaina atask. laikot. pab., suderinta su VSS, negali
viršyti po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis lentelėje po
penkerių metų gautinų sumų įsigijimo savikainos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Grąžintinos biudžetams ir fondams finansavimo
sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

Grąžintinos biudžetams ir fondams
finansavimo sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, suderinos su
VSS, negali viršyti 2 VSAFAS, 2 pr.,
E.II.6.1 eil, 3 st. nurodytos sumos.

Grąžintinos biudžetams ir fondams finansavimo sumos Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, suderinos su VSS,
negali viršyti finansinės būklės ataskaitoje nurodytų
grąžintinų biudžetams ir fondams finansavimo sumų
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

X

Kitos mokėtinos sumos biudžetui
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderintos su VSS, negali viršyti 2
VSAFAS, 2 pr., E.II.6.2 eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, suderinos su VSS, negali viršyti
finansinės būklės ataskaitoje nurodytų kitų mokėtinų
sumų biudžetui paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną.

X

Mokėtinos socialinės išmokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
suderinos su VSS, negali viršyti 2
VSAFAS, 2 pr., E.II.7 eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Mokėtinos socialinės išmokos ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pabaigoje, suderinos su VSS, negali viršyti finansinės
būklės ataskaitoje nurodytų mokėtinų socialinių išmokų
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Gražintinų socialinių įmokų ir jų
permokų suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS, negali
viršyti 9 VSAFAS, 5 pr., 7 st.
nurodytos sumos.

Gražintinų socialinių įmokų ir jų permokų suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, suderinta su VSS,
negali viršyti socialinių įmokų sumų pagal atskirą
socialinę įmoką lentelėje nurodytos grąžintinos
socialinės įmokos ir jų permokos sumos ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.

Su darbo santykiais susijusių
įsipareigojimų (soc. įmokos) kitiems
VSS suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS ir pateikta
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 2
VSAFAS, 2 pr., E.II.10 eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (soc.
Blokavimas
įmokos) kitiems VSS suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, suderinta su VSS ir pateikta nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti finansinės
būklės ataskaitoje nurodytos su darbo santykiais
susijusių įsipareigojimų sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.

Mokėtinos kitiems VSS subsidijos,
dotacijos ir finansavimo sumos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną, suderintos su VSS, turi būti lygi
17 VSAFAS, 12 pr., 1. eil, 4 st.
nurodytai sumai.

Mokėtinos kitiems VSS subsidijos, dotacijos ir
Blokavimas
finansavimo sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną, suderintos su VSS, turi būti lygi informacijos
apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas lentelėje
nurodytoms mokėtinoms subsidijų, dotacijų ir
finansavimo sumoms paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Sukauptų finansavimo sąnaudų kitiems
VSS suma paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną, suderinta su VSS,
turi būti lygi 17 VSAFAS, 12 pr., 3.
eil, 4 st. nurodytai sumai.

Sukauptų finansavimo sąnaudų kitiems VSS suma
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, suderinta su
VSS, turi būti lygi informacijos apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas lentelėje nurodytoms
sukauptų finansavimo sąnaudų sumai paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

Blokavimas

Kitos sukauptos (kitiems VSS)
sąnaudos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną, suderintos su VSS,
turi būti lygi 17 VSAFAS, 12 pr., 3.3.
eil, 4 st. nurodytai sumai.

Kitos sukauptos (kitiems VSS) sąnaudos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną, suderintos su VSS, turi
būti lygi informacijos apie kai kurias trumpalaikes
mokėtinas sumas lentelėje nurodytoms kitoms
sukauptoms sąnaudoms paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Blokavimas

Kitos mokėtinos sumos biudžetui ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Mokėtinos kitiems VSS socialinės išmokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

Gražintinų socialinių imokų ir jų permokų suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (soc.
įmokos) kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+)

Mokėtinos kitiems VSS subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną (+)

Sukauptos (kitiems VSS) mokėtinos sumos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

Kitos sukauptos VSS sąnaudos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną (+)

Kitos sukauptos mokėtinos sumos kitiems VSS
(išskyrus sukauptas mokėtinas mokesčių sumas)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)

Kitos mokėtinos sumos kitiems VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

Pagrindinės veiklos įplaukos

Pagrindinės veiklos įplaukos

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
turto perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Kt. sukauptos mokėt. sumos (išskyrus
sukauptas mokėt. mokesčių sumas)
paskutinę atask. laik. dieną, ir
sukauptos mokėt. mokesčių sumos
laik. pab., pateiktos nederinamoje
eliminavimo inf. turi sutapti su 17
VSAFAS, 12 pr., 3.4. eil, 4 st.
nurodyta suma.

Kitos sukauptos (kitiems VSS) mokėtinos sumos
Blokavimas
(išskyrus sukauptas mokėtinas mokesčių sumas)
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, suderintos su
VSS, ir sukauptos mokėtinos mokesčių sumos
laikotarpio pabaigoje, pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje turi sutapti su
informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas
sumas lentelėje nurodytomis kitomis sukauptomis
mokėtinomis sumomis paskutinę ataskaitinio
laikotarpio
dieną
Blokavimas
Kitos (kitiems VSS) mokėtinos sumos Kitos
(kitiems
VSS) mokėtinos sumos paskutinę
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
ataskaitinio laikotarpio dieną, suderintos su VSS, turi
dieną, suderintos su VSS, turi būti lygi būti lygi informacijos apie kai kurias trumpalaikes
mokėtinas sumas lentelėje nurodytoms kitoms
17 VSAFAS, 12 pr., 4.3. eil, 4 st.
nurodytai sumai.
mokėtinoms sumoms paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

X

X

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.

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.

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.

Pagrindinės veiklos įplaukos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
pagrindinės veiklos įplaukų per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai) sumos.

X

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimo suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., B II eil, 3 st. nurodytos sumos.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto Blokavimas
perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos ilgalaikio
turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimo
sumos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
416

417

418

419

420

421

422

423

Kodas
2
ELI-171

ELI-172

ELI-173

ELI-174

ELI-175

ELI-176

ELI-177

ELI-178

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Investicijų į kontroliuojamus ir
x
asocijuotuosius subjektus perleidimas
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į ne nuosavybės
x
vertybinius popierius perleidimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą
x
perleidimas per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto perleidimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir
x
asocijuotuosius subjektus perleidimas
per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į ne nuosavybės
x
vertybinius popierius perleidimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą
x
perleidimas per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Po vienerių metų gautinų sumų
sumažėjimas

x

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(+) (tiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą perleidimas kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai
pinigų srautai)

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
turto perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą perleidimas kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai
pinigų srautai)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus perleidimo
suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., B IV.1 eil, 3 st.
nurodytos sumos.

8
9
Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
Blokavimas
subjektus perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus perleidimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius
popierius perleidimo suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., B IV.2 eil, 3 st. nurodytos sumos.

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
Blokavimas
perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į
ne nuosavybės vertybinius popierius perleidimo sumos
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į kitą finansinį turtą
perleidimo suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B
IV.3 eil, 3 st. nurodytos sumos.

Blokavimas
Investicijų į kitą finansinį turtą perleidimo suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS, negali viršyti pinigų
srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į kitą finansinį
turtą perleidimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai).

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimo suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., B II eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto Blokavimas
perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos ilgalaikio
turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimo
sumos per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai).

Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus perleidimo
suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B IV.1 eil, 4
st. nurodytos sumos.

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
Blokavimas
subjektus perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus perleidimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius
popierius perleidimo suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., B IV.2 eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
Blokavimas
perleidimo suma kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į
ne nuosavybės vertybinius popierius perleidimo sumos
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į kitą finansinį turtą
perleidimo suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B
IV.3 eil, 4 st. nurodytos sumos.

Investicijų į kitą finansinį turtą perleidimo suma
Blokavimas
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS, negali viršyti pinigų
srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į kitą finansinį
turtą perleidimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Po vienerių metų gautinų sumų iš kito VSS gavimas Kadangi su VSS buvo suderintos per
per ataskaitinį laikotarpį (+)
ataskaitinį laikotarpį po vienerių metų
gautinos sumos, 5 VSAFAS, 2 pr., B
V eil. 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 sumažėjimo suma negali būti lygi 0 .

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

424

425

426

427

428

429

430

431

ELI-179

ELI-180

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

ELI-180-1 5 VSAFAS, 2
priedas

ELI-181

ELI-182

ELI-183

ELI-184

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

ELI-184-1 5 VSAFAS, 2
priedas

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų x
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

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)

Iš kitų VSS gauti dividendai per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

x

x

x

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai x
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Įplaukos iš gautų paskolų per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

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

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

x

x

x

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C I
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų
įplaukų iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

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

Gautos fin. sumos (iš valst. ir saviv.
biudž.) ilg. ir biol. turtui įsigyti per
laikot. (tiesiog. 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 viešojo sektoriaus subjektais, 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. biudžeto) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C
IV.1 ir IV.2 eil, 3 st. nurodytos sumos.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Blokavimas
biudžeto) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su viešojo sektoriaus subjektais, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų gautų
finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Iš kitų VSS gautų dividendų suma per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C VI
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Iš kitų VSS gautų dividendų suma per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
iš kitų VSS gautų dividendų sumos per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Kiti finansinės veiklos su kitais VSS pinigų srautai Kadangi su VSS buvo suderintos per
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai ataskaitinį laikotarpį kitų finansinės
pinigų srautai)
veiklos su kitais VSS pinigų srautų
suma (įplaukos), 5 VSAFAS, 2 pr., C
VII eil, 3 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su VSS buvo suderintos per ataskaitinį
laikotarpį kitų finansinės veiklos su kitais VSS pinigų
srautų suma (įplaukos), pinigų srautų ataskaitoje
nurodytos kitų finansinės veiklos pinigų srautų
(įplaukų) suma per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai) negali būti lygi 0.

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C I
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų
įplaukų iš gautų paskolų per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

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

Gautos fin. sumos (iš valst. ir saviv.
biudž.) ilg. ir biol. turtui įsigyti per
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: fin. 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 viešojo sektoriaus subjektais, turi būti
lygios pinigų srautų ataskaitoje nurodytų gautų
finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai 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, negali
viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C IV.1 ir
IV.2 eil., 4 st. nurodytos sumos.

Gautos finansavimo sumos (iš valstybės ir savivaldybės Blokavimas
biudžetų) ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su viešojo sektoriaus subjektais, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų gautų
finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai).

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

Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)

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

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

Kodas
2
ELI-185

ELI-186

ELI-187

ELI-188

ELI-189

ELI-190

ELI-191

ELI-192

ELI-193

ELI-194

ELI-195

ELI-196

ELI-197

ELI-198

ELI-199

ELI-200

ELI-201

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Gauti dividendai per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai)

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

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai x
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos x
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Į savivaldybės biudžetą pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

x

ES, užsienio valstybėms ir
x
tarptautinėms organizacijoms
pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai)

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos x
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

x

Kitiems subjektams pervestos lėšos x
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Į savivaldybės biudžetą pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

ES, užsienio valstybėms ir
tarptautinėms organizacijoms
pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai)

x

x

x

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos x
per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Kitiems subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Socialinės išmokos per ataskaitinį
laikotarpį

Kitų paslaugų įsigijimas per
ataskaitinį laikotarpį

x

x

x

x

Sumokėtos palūkanos per ataskaitinį x
laikotarpį

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Iš kitų VSS gautų dividendų suma per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C VI
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Kiti finansinės veiklos su kitais VSS pinigų srautai Kadangi su VSS buvo suderintos per
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį (+)
ataskaitinį laikotarpį kitų finansinės
(netiesioginiai pinigų srautai)
veiklos su kitais VSS pinigų srautų
sumos (įplaukos) per atask. laik.
(netiesioginiai pinigų srautai), 5
VSAFAS, 2 pr., C VII eil, 4 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Iš kitų VSS gautų dividendų suma per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
gautų dividendų sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Kadangi su VSS buvo suderintos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį kitų finansinės veiklos su kitais VSS pinigų
srautų sumos (įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), pinigų srautų ataskaitoje
nurodyta kitų finansinės veiklos pinigų srautų (įplaukų)
suma per ataskaitinį laikotarpį nurodyta suma negali
būti lygi 0 (netiesioginiai pinigų srautai).

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
pinigų srautai), suderintos su VSS,
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų į
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.1 valstybės biudžetą pervestų lėšų per ataskaitinį
eil, 3 st. nurodytos sumos.
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos per
Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos
ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai) per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.2
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį Blokavimas
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų į
savivaldybės biudžetą pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (+)
organizacijas pervestos lėšos per
(tiesioginiai pinigų srautai)
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.3
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas
Blokavimas
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, negali viršyti pinigų
srautų ataskaitoje nurodytų į ES, užsienio valstybes ir
tarptautines organizacijas pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos per ataskaitinį Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.4
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų į
kitus išteklių fondus pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Asignavimų valdytojų programų vykdytojams
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-)
(tiesioginiai pinigų srautai)

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygios 5 VSAFAS, 2 pr., A II.5
eil, 3 st. nurodytai sumai.

Asignavimų valdytojų programų vykdytojams pervestos Blokavimas
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai), suderintos su VSS, turi būti lygios pinigų
srautų ataskaitoje nurodytų asignavimų valdytojų
programų vykdytojams pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai) sumai.

Kitiems subjektams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.6
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Kitiems subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų
kitiems subjektams pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Kitiems subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų
srautai)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, turi VSS, turi būti lygios pinigų srautų ataskaitoje
būti lygios 5 VSAFAS, 2 pr., A II.1
nurodytoms į valstybės biudžetą pervestoms lėšoms per
eil, 4 st. nurodytai sumai.
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

X

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygios 5 VSAFAS, 2 pr., A II.2
eil, 4 st. nurodytai sumai.

X

Į savivaldybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, turi būti lygios pinigų srautų ataskaitoje
nurodytoms į savivaldybės biudžetą pervestoms lėšoms
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (+)
organizacijas pervestos lėšos per
(netiesioginiai pinigų srautai)
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.3
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Į ES, užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas
Blokavimas
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, negali viršyti pinigų
srautų ataskaitoje nurodytų į ES, užsienio valstybes ir
tarptautines organizacijas pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos per ataskaitinį Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.4
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų į
kitus išteklių fondus pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Asignavimų valdytojų programų vykdytojams
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-)
(netiesioginiai pinigų srautai)

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS, turi
būti lygio 5 VSAFAS, 2 pr., A II.5 eil,
4 st. nurodytai sumai.

Asignavimų valdytojų programų vykdytojams pervestos Blokavimas
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai), suderintos su VSS, turi būti lygios pinigų
srautų ataskaitoje nurodytų asignavimų valdytojų
programų vykdytojams pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai) sumai.

Kitiems subjektams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., A II.6
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Kitiems subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų
kitiems subjektams pervestų lėšų per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

X

Per ataskaitinį laikotarpį socialinių
išmokų suma kitiems VSS, suderinta
su VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1
pr., 3.1.8. eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį socialinių išmokų suma
kitiems VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos socialinių
išmokų sumos.

X

Kitiems subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)

Socialinės išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį Per ataskaitinį laikotarpį kitų paslaugų
laikotarpį (-)
įsigijimo suma iš kitų VSS, suderinta
su VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1
pr., 3.1.10. eil. nurodytos sumos.

Kitiems VSS sumokėtos palūkanos per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems VSS
sumokėtų palūkanų suma, suderinta su
VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr.,
3.1.11. eil. nurodytos sumos.

X

X

X

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitų paslaugų įsigijimo suma Blokavimas
iš kitų VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos kitų
paslaugų įsigijimo sumos.

X

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems VSS sumokėtų
palūkanų suma, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos sumokėtų
palūkanų sumos.

X

Blokavimas

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
449

450

451

452

453

454

455

456

Kodas
2
ELI-202

ELI-203

ELI-204

ELI-205

ELI-206

ELI-207

ELI-208

ELI-209

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokos per ataskaitinį
laikotarpį

Komunalinių paslaugų ir ryšių
išmokos per ataskaitinį laikotarpį

Komandiruočių išmokos per
ataskaitinį laikotarpį

Transporto išmokos per ataskaitinį
laikotarpį

Kvalifikacijos kėlimo išmokos per
ataskaitinį laikotarpį

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

x

x

x

x

Paprastojo remonto ir eksploatavimo x
išmokos per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų įsigijimo išmokos per
ataskaitinį laikotarpį

Nuomos išmokos per ataskaitinį
laikotarpį

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

7
Per ataskaitinį laikotarpį darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo
išmokų suma kitiems VSS, suderinta
su VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1
pr., 3.1.1. eil. nurodytos sumos.

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir
Blokavimas
socialinio draudimo išmokų suma kitiems VSS,
suderinta su VSS, negali viršyti informacijos pagal
veiklos segmentus (pagrindinės veiklos pinigų srautai)
lentelėje nurodytos darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokų sumos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos kitiems VSS Per ataskaitinį laikotarpį komunalinių
per ataskaitinį laikotarpį (-)
paslaugų ir ryšių išmokų suma kitiems
VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
25 VSAFAS, 1 pr., 3.1.2. eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį komunalinių paslaugų ir ryšių Blokavimas
išmokų suma kitiems VSS, suderinta su VSS, negali
viršyti informacijos pagal veiklos segmentus
(pagrindinės veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos
komunalinių paslaugų ir ryšių išmokų sumos.

X

Komandiruočių išmokos kitiems VSS per ataskaitinį Per ataskaitinį laikotarpį
laikotarpį (-)
komandiruočių išmokų suma kitiems
VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
25 VSAFAS, 1 pr., 3.1.3. eil.
nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių išmokų suma Blokavimas
kitiems VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos
komandiruočių išmokų sumos.

X

Transporto išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį transporto išmokų suma
kitiems VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos transporto
išmokų sumos.

X

Kvalifikacijos kėlimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-)

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)

Atsargų įsigijimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-)

Nuomos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Per ataskaitinį laikotarpį transporto
išmokų suma kitiems VSS, suderinta
su VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1
pr., 3.1.4. eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos
kėlimo išmokų suma kitiems VSS,
suderinta su VSS, negali viršyti 25
VSAFAS, 1 pr., 3.1.5. eil. nurodytos
sumos.

X

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo išmokų Blokavimas
suma kitiems VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos
kvalifikacijos kėlimo išmokų sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį paprastojo
Per ataskaitinį laikotarpį paprastojo remonto ir
Blokavimas
remonto ir eksploatavimo išmokų suma eksploatavimo išmokų suma kitiems VSS, suderinta su
kitiems VSS, suderinta su VSS, negali VSS, negali viršyti informacijos pagal veiklos
viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., 3.1.6. eil. segmentus (pagrindinės veiklos pinigų srautai) lentelėje
nurodytos paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokų
nurodytos sumos.
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų
įsigijimo išmokų suma kitiems VSS,
suderinta su VSS, negali viršyti 25
VSAFAS, 1 pr., 3.1.7. eil. nurodytos
sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigijimo išmokų
suma kitiems VSS, suderinta su VSS, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus (pagrindinės
veiklos pinigų srautai) lentelėje nurodytos atsargų
įsigijimo išmokų sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį nuomos
išmokų suma kitiems VSS, suderinta
su VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1
pr., 3.1.9. eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį nuomos išmokų suma kitiems Blokavimas
VSS, suderinta su VSS, negali viršyti informacijos
pagal veiklos segmentus (pagrindinės veiklos pinigų
srautai) lentelėje nurodytos nuomos išmokų sumos.

X

X

Blokavimas

X

X

457

ELI-210

25 VSAFAS, 1
priedas

Kitos išmokos per ataskaitinį
laikotarpį

x

Kitos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį kitų išmokų
(-)
suma kitiems VSS, suderinta su VSS,
negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr.,
3.1.12. eil. nurodytos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį kitų išmokų suma kitiems
VSS, suderinta su VSS, negali viršyti informacijos
pagal veiklos segmentus (pagrindinės veiklos pinigų
srautai) lentelėje nurodytos kitų išmokų sumos.

Blokavimas

X

458

459

460

461

462

463

464

465

ELI-211

ELI-212

ELI-213

ELI-214

ELI-215

ELI-216

ELI-217

ELI-218

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

Pagrindinės veiklos išmokos per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Pagrindinės veiklos išmokos per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

x

x

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto įsigijimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir
x
asocijuotuosius subjektus įsigijimas
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į ne nuosavybės
vertybinius popierius įsigijimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

x

x

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir x
biologinio turto įsigijimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus įsigijimas
per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

x

Pagrindinės veiklos išmokos kitiems VSS per
Pagrindinės veiklos (išmokų) suma
ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai) kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., A III. eil. 3 st. nurodytos sumos.

Pagrindinės veiklos (išmokų) suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytos pagrindinės veiklos išmokų
sumos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Blokavimas

Pagrindinės veiklos išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų
srautai)

Pagrindinės veiklos (išmokų) suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., A III. eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Pagrindinės veiklos (išmokų) suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytos pagrindinės veiklos išmokų
sumos per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai).

Blokavimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
turto įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto įsigijimo suma iš kitų
(+) (tiesioginiai pinigų srautai)
VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., B I eil, 3 st. nurodytos sumos.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos ilgalaikio
turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo
sumos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Blokavimas

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (tiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus įsigijimo
suma iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., B III.1 eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
Blokavimas
subjektus įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus įsigijimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius
popierius įsigijimo suma iš kitų VSS
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B III.2
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
Blokavimas
įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į
ne nuosavybės vertybinius popierius įsigijimo sumos
per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimo suma iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B III.3
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Investicijų į kitą finansinį turtą įsigijimo suma iš kitų Blokavimas
VSS per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai), suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytos investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimo sumos per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai).

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
turto įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto įsigijimo suma iš kitų
(+) (netiesioginiai pinigų srautai)
VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., B I eil, 4 st. nurodytos
sumos.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto Blokavimas
įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos ilgalaikio
turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimo
sumos per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai).

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+) (netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
Blokavimas
subjektus įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus įsigijimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (+)
(tiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą įsigijimas iš kitų
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (tiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus įsigijimo
suma iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B III.1 eil, 4
st. nurodytos sumos.

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

Kodas
2
ELI-219

ELI-220

ELI-221

ELI-222

ELI-223

ELI-224

ELI-225

ELI-226

ELI-227

ELI-228

ELI-229

ELI-230

ELI-231

ELI-232

ELI-233

ELI-234

ELI-235

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Investicijų į ne nuosavybės
vertybinius popierius įsigijimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimas per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Po vienerių metų gautinų sumų
padidėjimas

Gautų paskolų grąžinimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų apmokėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai)

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

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

x

x

x

x

x

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai x
(išmokos) per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai)

Gautų paskolų grąžinimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų apmokėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai)

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

x

x

x

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai x
(išmokos) per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai)

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų
pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinų į biudžetą kitos veiklos
pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį

x

x

Pervestinos finansinės ir investicinės x
veiklos pajamos per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestina mokesčių suma į valstybės x
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį

Pervestina mokesčių suma į
x
savivaldybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestina mokesčių suma į fondus,
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (+)
(netiesioginiai pinigų srautai)

Investicijų į kitą finansinį turtą įsigijimas iš kitų
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) (netiesioginiai
pinigų srautai)

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

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Investicijų į ne nuosavybės vertybinius
popierius įsigijimo suma iš kitų VSS
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B III.2
eil, 4 st. nurodytos sumos.

8
9
Investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius
Blokavimas
įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos investicijų į
ne nuosavybės vertybinius popierius įsigijimo sumos
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimo suma iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., B III.3
eil, 4 st. nurodytos sumos.

Investicijų į kitą finansinį turtą įsigijimo suma iš kitų Blokavimas
VSS per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai), suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytos investicijų į kitą finansinį turtą
įsigijimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

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.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Blokavimas

X

Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimas per ataskaitinį Kadangi su VSS buvo suderintos per
laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai)
ataskaitinį laikotarpį kitų finansinės
veiklos su kitais VSS pinigų srautų
suma (išmokos), 5 VSAFAS, 2 pr., C
II eil, 3 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su VSS buvo suderintos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį kitų finansinės veiklos su kitais VSS pinigų
srautų suma (išmokos), pinigų srautų ataskaitoje
nurodyta iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimo suma
negali būti lygi 0.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Finansinės nuomos (lizingo)
apmokėjimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų apmokėjimo suma
(-) (tiesioginiai pinigų srautai)
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderinta
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., C III eil, 3 st. nurodytos sumos.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Blokavimas
apmokėjimo suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (tiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai).

Grąžintos kitiems VSS finansavimo sumos
Grąžintos kitiems VSS finansavimo
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai pinigų srautai) įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos
su VSS, negali viršyti 5 VSAFAS, 2
pr., C V eil, 3 st. nurodytos sumos.

Grąžintos kitiems VSS finansavimo sumos ilgalaikiam Blokavimas
ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų grąžintų
finansavimo sumų ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (išmokos) su Kitų finansinės veiklos pinigų srautų
kitais VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) (tiesioginiai (išmokų) suma su kitais VSS per
pinigų srautai)
ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai
pinigų srautai), suderinta su VSS,
negali viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C VII
eil, 3 st. nurodytos sumos.

Kitų finansinės veiklos pinigų srautų (išmokų) suma su Blokavimas
kitais VSS per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai), suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytų kitų finansinės veiklos pinigų
srautų (išmokų) sumų per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai).

Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimas per ataskaitinį Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimo
laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų srautai)
suma per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., C II eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimo suma per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti pinigų srautų
ataskaitoje nurodytos gautų paskolų grąžinimo sumos
per ataskaitinį laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai).

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Finansinės nuomos (lizingo)
apmokėjimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų apmokėjimo suma
(-) (netiesioginiai pinigų srautai)
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderinta su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., C III eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Blokavimas
apmokėjimo suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų srautai), suderinta su
VSS, negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytos
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimo sumos per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Grąžintos kitiems VSS finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-) (netiesioginiai pinigų
srautai)

Grąžintos kitiems VSS finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai),
suderintos su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., C V eil, 4 st.
nurodytos sumos.

Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
Blokavimas
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytų
grąžintų kitiems VSS finansavimo sumų ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

Kadangi su VSS buvo suderintos per
ataskaitinį laikotarpį kitų finansinės
veiklos su kitais VSS pinigų srautų
sumos (išmokų) per ataskaitinį
laikotarpį (netiesioginiai pinigų
srautai), 5 VSAFAS, 2 pr., C VII eil, 4
st. nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su VSS buvo suderintos per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį kitų finansinės veiklos su kitais VSS pinigų
srautų sumos (išmokų) per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), pinigų srautų ataskaitoje
nurodytų kitų finansinės veiklos pinigų srautų (išmokų)
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 pr.,
A III.2 eil, 3 st. nurodyta suma.

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.

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

Pervestinų kitiems VSS finansinės ir
investicinės veiklos pajamų suma per
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su
VSS, negali viršyti 6 VSAFAS, 4 pr.,
1.6. eil, 3 st. nurodytos sumos.

Pervestinų kitiems VSS finansinės ir investicinės
veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma,
suderinta su VSS, negali viršyti finansinės ir
investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų lentelėje
nurodytos pervestinų finansinės ir investicinės veiklos
pajamų sumos per ataskaitinį laikotarpį.

Pervestina mokesčio suma į valstybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį,
suderinta su VSS, turi sutapti su 9
VSAFAS, 6 pr., 6 st. nurodyta suma.

Pervestina mokesčio suma į valstybės biudžetą per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su VSS, turi sutapti su
mokesčių pajamų grynąja verte lentelėje nurodyta
pervestino mokesčio į valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį suma.

X

Pervestina mokesčio suma į
savivaldybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį, suderinta su VSS, turi
sutapti su 9 VSAFAS, 6 pr., 7 st.
nurodyta suma.

Pervestina mokesčio suma į savivaldybės biudžetą per Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su VSS, turi sutapti su
mokesčių pajamų grynąja verte lentelėje nurodyta
pervestino mokesčio į savivaldybės biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį suma.

X

Pervestina mokesčio suma į fondus,
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį,
suderinta su VSS, turi sutapti su 9
VSAFAS, 6 pr., 8 st. nurodyta suma.

Pervestina mokesčio suma į fondus, kurie laikomi
Blokavimas
viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį,
suderinta su VSS, turi sutapti su mokesčių pajamų
grynąja verte lentelėje nurodyta pervestino mokesčio į
fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per
ataskaitinį laikotarpį suma.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (išmokos) su
kitais VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)
(netiesioginiai pinigų srautai)

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

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

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

Pervestina mokesčių suma į valstybės biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį (-)

Pervestina mokesčių suma į savivaldybės biudžetą
per ataskaitinį laikotarpį (-)

Pervestina mokesčių suma į fondus, kurie laikomi
viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį (-)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

Kodas
2
ELI-236

ELI-237

ELI-238

ELI-239

ELI-240

ELI-241

ELI-242

ELI-243

ELI-244

ELI-245

ELI-246

ELI-247

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

9 VSAFAS, 7
priedas

9 VSAFAS, 7
priedas

9 VSAFAS, 7
priedas

9 VSAFAS, 7
priedas

10 VSAFAS, 2
priedas

10 VSAFAS, 2
priedas

10 VSAFAS, 2
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.1 eil.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Pervestinų mokesčių sumos
x
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į fondus, kurie laikomi viešojo
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį

Pervestinų socialinių įmokų pajamų x
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį

Pajamos iš atsargų pardavimo per
ataskaitinį laikotarpį

Pajamos iš dividendų per ataskaitinį
laikotarpį

Pajamos iš atsargų pardavimo per
ataskaitinį laikotarpį

Dividendai per ataskaitinį laikotarpį

Kitos finansinės ir investicinės
veiklos pajamos per ataskaitinį
laikotarpį

x

x

x

x

x

Apskaičiuotos mokesčių pajamos per x
ataskaitinį laikotarpį

Pajamos iš rinkliavų

x

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

6
7
Pervestinų mokesčių sumos sumažėjimas dėl gautinų Pervestinos mokesčio sumos
sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį (-)
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį,
suderintas su VSS, negali viršyti 9
VSAFAS, 6 pr., 9 st. nurodytos sumos.

8
9
Pervestino mokesčio sumos sumažėjimas dėl gautinų Blokavimas
sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį, suderintas
su VSS, negali viršyti mokesčių pajamų grynąja verte
lentelėje nurodyto pervestino mokesčio sumos
sumažėjimo dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį.

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į valstybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (-)

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į
valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS, turi
sutapti su 9 VSAFAS, 7 pr., 6 st.
nurodyta suma.

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į valstybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį, suderintos su VSS,
turi sutapti su socialinių įmokų pajamų grynąja verte
lentelėje nurodytų pervestinų pajamų į valstybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį suma.

Blokavimas

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į savivaldybės Pervestinos socialinių įmokų pajamos į
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (-)
savivaldybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS, turi
sutapti su 9 VSAFAS, 7 pr., 7 st.
nurodyta suma.

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į savivaldybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį, suderintos su VSS,
turi sutapti su socialinių įmokų pajamų grynąja verte
lentelėje nurodytų pervestinų pajamų į savivaldybės
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį suma.

Blokavimas

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į fondus, kurie Pervestinos socialinių įmokų pajamos į
laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį fondus, kurie laikomi viešojo
laikotarpį (-)
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS, turi
sutapti su 9 VSAFAS, 7 pr., 8 st.
nurodyta suma.

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į fondus, kurie Blokavimas
laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS, turi sutapti su socialinių
įmokų pajamų grynąja verte lentelėje nurodytų
pervestinų pajamų į fondus, kurie laikomi viešojo
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį suma.

Pervestinų socialinių įmokų pajamų sumažėjimas dėl Pervestinų socialinių įmokų pajamų
gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį (- sumažėjimas dėl gautinų sumų
)
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį,
suderintas su VSS, negali viršyti 9
VSAFAS, 7 pr., 10 st. nurodytos
sumos.

Pervestinų socialinių įmokų pajamų sumažėjimas dėl Blokavimas
gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį,
suderintas su VSS, negali viršyti socialinių įmokų
pajamų grynąja verte lentelėje nurodyto pervestinų
pajamų sumažėjimo dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį.

Kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš kito
VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+)

Kitos veiklos pajamos iš atsargų
pardavimo iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį,
suderintos su VSS, negali viršyti 10
VSAFAS, 2 pr., 2.1. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš kito
Blokavimas
VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį,
suderintos su VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje
nurodytų pajamų iš atsargų pardavimo per ataskaitinį
laikotarpį.

Pagrindinės veiklos pajamos iš
dividendų iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį,
suderintos su VSS, negali viršyti 10
VSAFAS, 2 pr., 1.3. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Pagrindinės veiklos pajamos iš dividendų iš kito VSS Blokavimas
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį,
suderintos su VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje
nurodytų pajamų iš dividendų per ataskaitinį laikotarpį.

Pagrindinės veiklos pajamos iš dividendų iš kito
VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+)

10

11

X

X

X

X

X

X

Pagrindinės veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš
Blokavimas
kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS, negali viršyti kitų
pajamų lentelėje nurodytų pajamų iš atsargų pardavimo
per ataskaitinį laikotarpį.

Dividendai iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+)

Dividendai iš kito VSS (gauti
pervestini) per ataskaitinį laikotarpį,
suderinti su VSS, negali viršyti 6
VSAFAS, 4 pr., 1.4. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Dividendai iš kito VSS (gauti pervestini) per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, suderinti su VSS, negali viršyti
finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų
lentelėje nurodytų dividendų per ataskaitinį laikotarpį.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos
pajamos iš kito VSS per ataskaitinį
laikotarpį, suderintos su VSS ir
pateiktos nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 6
VSAFAS, 4 pr., 1.5.2. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš kito Blokavimas
VSS per ataskaitinį laikotarpį, suderintos su VSS ir
pateiktos nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti finansinės ir investicinės veiklos pajamų
ir sąnaudų lentelėje nurodytų kitos finansinės ir
investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota mokesčių pajamų iš kito
VSS suma (gauta pervestina) per
ataskaitinį laikotarpį, suderinta su VSS
ir pateikta nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 9
VSAFAS, 6 pr., 3 st. nurodytos sumos.

Apskaičiuota mokesčių pajamų iš kito VSS suma
Blokavimas
(gauta pervestina) per ataskaitinį laikotarpį, suderinta
su VSS ir pateikta nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti mokesčių pajamų grynąja
verte lentelėje nurodytų apskaičiuotų mokesčio pajamų
per ataskaitinį laikotarpį.

Apskaičiuotos mokesčių sumos iš kito VSS (gauta
pervestina) per ataskaitinį laikotarpį (-)

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Pagrindinės veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš Pagrindinės veiklos pajamos iš atsargų
kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
pardavimo iš kito VSS (gautos
laikotarpį (+)
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį,
suderintos su VSS, negali viršyti 10
VSAFAS, 2 pr., 1.4. eil, 3 st.
nurodytos sumos.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš
kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį (+)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš rinkliavų iš kitų Pajamos iš rinkliavų, suderintos su
Pajamos iš rinkliavų, suderintos su kitais VSS, negali
VSS (+)
kitais VSS, negali viršyti 10 VSAFAS, viršyti kitų pajamų lentelėje nurodytos pajamų iš
2 pr., 1.1 eil. nurodytos sumos
rinkliavų sumos

X

X

Blokavimas

X

495

ELI-248

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.2 eil.

Pajamos iš administracinių baudų

x

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš administracinių Pajamos iš administracinių baudų,
Pajamos iš administracinių baudų, suderintos su kitais Blokavimas
baudų iš kitų VSS (+)
suderintos su kitais VSS, negali viršyti VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje nurodytos
10 VSAFAS, 2 pr., 1.2 eil. nurodytos pajamų iš administracinių baudų sumos
sumos
X

496

497

ELI-249

ELI-250

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.6.1 eil.

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.6.2 eil.

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
pajamos

x

Nuomos pajamos (pagrindinė veikla) x

Ataskaitinio laikotarpio kitiems VSS suteiktų
paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos (+)

Ataskaitinio laikotarpio nuomos pajamos
(pagrindinė veikla) iš kitų VSS (+)

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
pajamos (pagrindinė veikla),
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
10 VSAFAS, 2 pr., 1.6.1 eil.
nurodytos sumos

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos
Blokavimas
(pagrindinė veikla), suderintos su kitais VSS, negali
viršyti kitų pajamų lentelėje nurodytos suteiktų
paslaugų, išskyrus nuomą, pajamų (pagrindinė veikla)
sumos

Nuomos pajamos (pagrindinė veikla), Nuomos pajamos (pagrindinė veikla), suderintos su
suderintos su kitais VSS, negali viršyti kitais VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje
10 VSAFAS, 2 pr., 1.6.2 eil.
nurodytos nuomos pajamų (pagrindinė veikla) sumos
nurodytos sumos

X

Blokavimas

X

498

ELI-251

10 VSAFAS, 2 pr.,
1.7 eil.

Kitos (pagrindinės veiklos kitos
pajamos)

x

Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos
pajamos iš VSS (+)

Kitos (pagrindinės veiklos kitos
pajamos), suderintos su kitais VSS,
negali viršyti 10 VSAFAS, 2 pr., 1.7
eil. nurodytos sumos

Kitos (pagrindinės veiklos kitos pajamos), suderintos
su kitais VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje
nurodytos kitų pajamų (pagrindinė veikla) sumos

Blokavimas

X

499

ELI-252

10 VSAFAS, 2 pr.,
2.3 eil.

Nuomos pajamos (kita veikla)

x

Ataskaitinio laikotarpio nuomos kitiems VSS
pajamos (+)

Nuomos pajamos (kita veikla),
Nuomos pajamos (kita veikla), suderintos su kitais
suderintos su kitais VSS, negali viršyti VSS, negali viršyti kitų pajamų lentelėje nurodytos
10 VSAFAS, 2 pr., 2.3 eil. nurodytos nuomos pajamų (kita veikla) sumos
sumos

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
500

Kodas
2
ELI-253

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
10 VSAFAS, 2 pr.,
2.4 eil.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
pajamos (kita veikla)

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų kitiems
VSS, išskyrus nuomą, pajamos (+)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
pajamos (kita veikla), suderintos su
kitais VSS, negali viršyti 10 VSAFAS,
2 pr., 2.4 eil. nurodytos sumos

Kontrolės tekstas
8
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos (kita
veikla), suderintos su kitais VSS, negali viršyti kitų
pajamų lentelėje nurodytos suteiktų paslaugų (kitos
veiklos), išskryrus nuomą pajamų nurodytos sumos

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

501

ELI-254

10 VSAFAS, 2 pr.,
2.5 eil.

Kitos kitos veiklos pajamos

x

Ataskaitinio laikotarpio kitos kitos veiklos pajamos Kitos kitos veiklos pajamos, suderintos Kitos kitos veiklos pajamos, suderintos su kitais VSS, Blokavimas
su kitais VSS, negali viršyti 10
negali viršyti kitų pajamų lentelėje nurodytos kitų kitos
iš VSS (+)
VSAFAS, 2 pr., 2.5 eil. nurodytos
veiklos pajamų sumos
sumos
X

502

ELI-255

6 VSAFAS, 4 pr.,
1.2 eil.

x

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir delspinigių iš kitų Baudų ir delspinigių pajamos,
VSS pajamos (+)
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
6 VSAFAS, 4 pr., 1.2 eil. nurodytos
sumos

Baudų ir delspinigių pajamos, suderintos su kitais
VSS, negali viršyti finansinės ir investicinės veiklos
pajamų ir sąnaudų lentelėje nurodytos baudų ir
delspinigių pajamų sumos.

Blokavimas

Baudų ir delspinigių pajamos

503

ELI-256

6 VSAFAS, 4 pr.,
1.3 eil.

X

x

Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems VSS
pajamos (+)

Palūkanų pajamos, suderintos su kitais Palūkanų pajamos, suderintos su kitais VSS, negali
VSS, negali viršyti 6 VSAFAS, 4 pr., viršyti finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir
1.3 eil. nurodytos sumos
sąnaudų lentelėje nurodytos palūkanų pajamų sumos

Blokavimas

Palūkanų pajamos

504

ELI-257

X

9 VSAFAS, 7 pr., 4 Apskaičiuotos pajamos per ataskaitinį x
st.
laikotarpį

Socialinių įmokų kitiems VSS pajamos per
ataskaitinį laikotarpį (+)

Socialinių įmokų kitiems VSS
pajamos, suderintos su kitais VSS,
negali viršyti 9 VSAFAS, 7 pr., 3 st.
nurodytos sumos

Socialinių įmokų kitiems VSS pajamos, suderintos su
VSS, negali viršyti socialinių įmokų pajamos grynąja
verte lentelėje nurodytos apskaičiuotų pajamų per
ataskaitinį laikotarpį sumos

Blokavimas

X

505

506

ELI-258

ELI-259

9 VSAFAS, 7 pr., 4 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų x
st.
mokesčių (-) per ataskaitinį laikotarpį

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Komunalinių paslaugų ir ryšių
st.
sąnaudos

x

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų kitiems VSS
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį (-)

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir
ryšių sąnaudos kitiems VSS (-)

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
mokesčių kitiems VSS, suderintas su
kitais VSS negali viršyti 9 VSAFAS, 7
pr., 4 st. nurodytos sumos

Komunalinių paslaugų ir ryšių
sąnaudos, suderintos su kitais VSS,
negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., 1.3
eil. nurodytos sumos

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių kitiems Blokavimas
VSS, suderintas su VSS negali viršyti socialinių įmokų
pajamos grynaja verte lentelėje nurodytos pajamų
sumažėjimo dėl grąžintinų mokesčių per ataskaitinį
laikotarpį sumos

X

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, suderintos su Blokavimas
kitais VSS, negali viršyti Informacija pagal segmentus
lentelėje nurodytos komunalinių paslaugų ir ryšių
sąnaudų sumos
X

507

ELI-260

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Komandiruočių sąnaudos
st.

x

Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudos
kitiems VSS (-)

Komandiruočių sąnaudos, suderintos
su kitais VSS, negali viršyti 25
VSAFAS, 1 pr., 1.4 eil. nurodytos
sumos

Komandiruočių sąnaudos, suderintos su kitais VSS,
negali viršyti informacija pagal segmentus lentelėje
nurodytos komandiruočių sąnaudų sumos

Blokavimas

X

508

ELI-261

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Transporto sąnaudos
st.

x

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos kitiems Transporto sąnaudos, suderintos su
Transporto sąnaudos, suderintos su kitais VSS, negali Blokavimas
VSS (-)
kitais VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, viršyti Informacija pagal segmentus lentelėje nurodytos
1 pr., 1.5 eil. nurodytos sumos
transporto sąnaudų sumos
X

509

ELI-262

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

x

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo
sąnaudos kitiems VSS (-)

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

Blokavimas

X

510

ELI-263

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Paprastojo remonto ir eksploatavimo x
st.
sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio paprastojo remonto ir
eksploatavimo sąnaudos kitiems VSS (-)

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
sąnaudos, suderintos su kitais VSS,
negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., 1.7
eil. nurodytos sumos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos,
suderintos su kitais VSS, negali viršyti Informacija
pagal segmentus lentelėje nurodytos paprastojo
remonto ir eksploatavimo sąnaudų sumos

Blokavimas

X

511

ELI-264

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Nuomos sąnaudos
st.

x

Ataskaitinio laikotarpio nuomos kitiems VSS
sąnaudos (-)

Nuomos sąnaudos, suderintos su kitais Nuomos sąnaudos, suderintos su kitais VSS, negali
Blokavimas
VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., viršyti Informacija pagal segmentus lentelėje nurodytos
1.11 eil. nurodytos sumos
nuomos sąnaudų sumos
X

512

ELI-265

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Kitų paslaugų sąnaudos
st.

x

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų kitiems VSS
sąnaudos (-)

Kitų paslaugų sąnaudos, suderintos su Kitų paslaugų sąnaudos, suderintos su kitais VSS,
kitais VSS, negali viršyti 25 VSAFAS, negali viršyti Informacija pagal segmentus lentelėje
1 pr., 1.13 eil. nurodytos sumos
nurodytos kitų paslaugų sąnaudų sumos

Blokavimas

X

513

ELI-266

25 VSAFAS, 1 pr., 4 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
st.

x

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos
sąnaudos kitiems VSS (-)

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos,
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
25 VSAFAS, 1 pr., 1.14.2 eil.
nurodytos sumos

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, suderintos su kitais Blokavimas
VSS, negali viršyti Informacija pagal segmentus
lentelėje nurodytos pagrindinės veiklos kitos sąnaudų
sumos.
X

514

ELI-267

3 VSAFAS, D.III.
eil.

Nuomos sąnaudos (kita veikla)

x

Ataskaitinio laikotarpio nuomos kitiems VSS
sąnaudos (kita veikla) (-)

Nuomos sąnaudos (kita veikla),
Nuomos sąnaudos (kita veikla), suderintos su kitais
suderintos su kitais VSS, negali viršyti VSS, negali viršyti Kitos veiklos sąnaudų pastabos
Kitos veiklos sąnaudų pastabos 3 eil. nuomos sąnaudų eilutėje nurodytos sumos
nurodytos sumos

Blokavimas

X

515

516

ELI-268

ELI-269

3 VSAFAS, D.III.
eil.

Kitos veiklos sąnaudos

6 VSAFAS, 4 pr., 3 Baudų ir delspinigių sąnaudos
st.

x

x

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos
kitiems VSS, išsk. gaut. sumų ir išankst. apmok.
nuvert. sąnaudas (-)

Kitos veiklos sąnaudos, suderintos su
kitais VSS ir pateiktos nederinamose
operacijose, negali viršyti Kitos
veiklos sąnaudų pastabos 7 eil.
nurodytos sumos

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir delspinigių kitiems Baudų ir delspinigių sąnaudos,
VSS sąnaudos (-)
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
6 VSAFAS, 4 pr., 3 st. 2.2 eil.
nurodytos sumos

Kitos veiklos sąnaudos, suderintos su kitais VSS ir
Blokavimas
pateiktos nederinamose operacijose, negali viršyti kitos
veiklos sąnaudų pastabos kitos veiklos sąnaudų eilutėje
nurodytos sumos
X

Baudų ir delspinigių sąnaudos, suderintos su kitais
VSS, negali viršyti finansinės ir investicinės veiklos
pajamos ir sąnaudos lentelėje nurodytos baudų ir
delspinigių sąnaudų sumos

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
517

Kodas
2
ELI-270

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
4
6 VSAFAS, 4 pr., 3 Palūkanų sąnaudos
st.

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems VSS
sąnaudos (-)

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
8
9
Palūkanų sąnaudos , suderintos su
Palūkanų sąnaudos, suderintos su kitais VSS, negali
Blokavimas
kitais VSS, negali viršyti 6 VSAFAS, viršyti finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir
4 pr., 3 st. 2.3 eil. nurodytos sumos
sąnaudos lentelėje nurodytos palūkanų sąnaudų sumos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

518

519

ELI-271

ELI-272

3 VSAFAS, D.III.
eil.

25 VSAFAS, 1 pr.,
1.1 eil.

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos

x

x

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-)

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos,
suderintos su kitais VSS, negali viršyti
Kitos veiklos sąnaudų pastabos 4 eil.
nurodytos sumos

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Blokavimas
sąnaudos, suderintos su kitais VSS, negali viršyti kitos
veiklos sąnaudų pastabos kitos veiklos darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų eilutėje
nurodytos sumos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio
iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)
draudimo sąnaudos, suderintos su
kitais VSS, negali viršyti 25 VSAFAS,
1 pr., 1.1 eil. nurodytos sumos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos,
Blokavimas
suderintos su kitais VSS, negali viršyti informacija
pagal segmentus lentelėje nurodytos darbo užmokesčio
ir socialinio draudimo sąnaudų sumos.

X

X

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

ELI-273

ELI-274

ELI-275

ELI-276

ELI-277

ELI-278

ELI-279

ELI-280

ELI-281

ELI-282

ELI-283

ELI-284

ELI-285

ELI-286

9 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Nereglamentuota

3 VSAFAS, 2
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

13 VSAFAS, 1
priedas

Grąžintini mokesčiai ir jų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio x
laikotarpio pabaigoje

Gautinos mokesčių sumos įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį

Mokėtini veiklos mokesčiai

Išankstiniai mokesčių mokėjimai

Veiklos mokesčių sąnaudos

Kitos veiklos mokesčių sąnaudos

PELNO MOKESTIS

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį
finansinį turtą (nuvertėjimas)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas x
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

x

Grąžintinų mokesčių ir gautų mokesčių permokų
likutis laikotarpio pabaigoje

Grąžintinų mokesčių ir gautų mokesčių
permokų likutis laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 9 VSAFAS, 4 pr., 7 st.
nurodytos sumos.

Grąžintinų mokesčių ir gautų mokesčių permokų likutis Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
mokesčių sumų pagal atskirą mokestį lentelėje
nurodytos grąžintinų mokesčių ir jų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos.

X

Gauti išankstiniai mokesčiai, ateinančių laikotarpių Gauti išankstiniai mokesčiai,
pajamos iš mokesčių laikotarpio pabaigoje
ateinančių laikotarpių pajamos iš
mokesčių laikotarpio pabaigoje,
pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 9 VSAFAS, 4 pr., 6 st.
nurodytos sumos.

Gauti išankstiniai mokesčiai, ateinančių laikotarpių
Blokavimas
pajamos iš mokesčių laikotarpio pabaigoje pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje
negali viršyti mokesčių sumų pagal atskirą mokestį
lentelėje nurodytos mokesčių, gautų avansu,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos.

Gautinų mokesčių įsigijimo savikaina laikotarpio
pabaigoje

Gautinų mokesčių įsigijimo savikaina
laikotarpio pabaigoje, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 9
VSAFAS, 4 pr., 4 st. nurodytos sumos.

Gautinų mokesčių įsigijimo savikaina laikotarpio
pabaigoje, pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti mokesčių
sumų pagal atskirą mokestį lentelėje nurodytos
gautinos mokesčių sumos įsigijimo savikainos
laikotarpio pabaigoje 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.

X

Mokėtini veiklos mokesčiai laikotarpio
pabaigoje, pateikti su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, turi sutapti su 17
VSAFAS, 12 pr., 4.1 eil., 4 st.
nurodyta suma.

Mokėtini veiklos mokesčiai laikotarpio pabaigoje,
Blokavimas
pateikti su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, turi sutapti su informacijos apie kai
kurias trumpalaikes mokėtinas sumas lentelėje nurodyta
mokėtina veiklos mokesčių suma.

X

Išankstinių mokesčių mokėjimų likutis
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 6
VSAFAS, 6 pr., 1.3 eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokesčių mokėjimų likutis laikotarpio
pabaigoje, pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti informacijos
apie išankstinius apmokėjimus lentelėje nurodytos
išankstinių mokesčių mokėjimų sumos.

X

Veiklos mokesčių sąnaudos, pateiktos
su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 25 VSAFAS, 1 pr., 1.14.1 eil.
nurodytos sumos.

Veiklos mokesčių sąnaudos, pateiktos su partneriais
Blokavimas
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
informacijos pagal veiklos segmentus: pagrindinių
veiklos sąnaudų lentelėje nurodytos veiklos mokesčių
sąnaudų sumos.

Kitos veiklos mokesčių sąnaudos,
pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti kitų veiklos sąnaudų pastabų
lentelėje 5 eil., 3 st. nurodytos sumos.

Kitos veiklos mokesčių sąnaudos, pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti kitų veiklos sąnaudų pastabų lentelėje
nurodytos kitos veiklos mokesčių sąnaudų sumos.

Pelno mokesčio suma pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje negali viršyti 3
VSAFAS, 2 pr., G eil., 3 st. nurodytos
sumos.

Pelno mokesčio suma pateikta su partneriais
Blokavimas
nederinamoje eliminavimo informacijoje negali viršyti
veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos pelno mokesčio
sumos.

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį
turtą nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 13
VSAFAS, 1 pr., 16 eil., 9 st. nurodytos
sumos.

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos apskaičiuotos išankstinių apmokėjimų už
nematerialųjį turtą nuvertėjimo sumos.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 12
VSAFAS, 1 pr. 16 eil., 15 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos apskaičiuotos išankstinių apmokėjimų už
ilgalaikį materialųjį turtą nuvertėjimo sumos.

Blokavimas

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
finansinį turtą nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 6 VSAFAS, 5 pr. 6.2. eil.. 3 st.
nurodytos sumos.

Blokavimas
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti informacijos apie ilgalaikį
finansinį turtą lentelėje nurodytos apskaičiuotos
išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą
(nuvertėjimo) sumos.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 6 VSAFAS, 6 pr. 2 eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
informacijos apie išankstinius apmokėjimus lentelėje
nurodytos apskaičiuotos išankstinių apmokėjimų
nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumos.

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį
turtą nuvertėjimo atstatymas per
ataskaitinį laikotarpį, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 13
VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 9 st. nurodytos
sumos.

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą
Blokavimas
nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį laikotarpį ,
pateiktas su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos išankstinių apmokėjimų panaikintos
nuvertėjimo sumos per ataskaitinį laikotarpį.

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių

Mokėtini veiklos mokesčiai laikotarpio pabaigoje

Išankstinių mokesčių mokėjimų likutis laikotarpio
pabaigoje

Veiklos mokesčių sąnaudos

Kitos veiklos mokesčių sąnaudos

Pelno mokestis

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį turtą
nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį laikotarpį

X

Blokavimas

X

Blokavimas

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

Kodas
2
ELI-287

ELI-288

ELI-289

ELI-290

ELI-291

ELI-292

ELI-293

ELI-294

ELI-295

ELI-296

ELI-297

ELI-298

ELI-299

ELI-300

ELI-301

ELI-302

ELI-303

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
12 VSAFAS, 1
priedas

16 VSAFAS, 3
priedas

16 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 4
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį

Biologinio turto sumažėjimas dėl:
Kitų priežasčių

Biologinio turtas sumažėjimas dėl:
Nuvertėjimo

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

x

x

Gautinų mokesčių sumų nuvertėjimas x
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Gautinų socialinių įmokų sumų
x
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Gautinų finansavimo sumų
nuvertėjimas

Gautinų sumų už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
nuvertėjimas

x

x

Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas x

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas

Pagrindinės veiklos sąnaudos:
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų
dalis

Trumpalaikiai atidėjiniai

Atidėjinių dalis po penkerių metų

Atidėjinių dalis nuo vienerių iki
penkerių metų

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Sukauptos atostoginių sąnaudos

x

x

x

x

x

x

x

x

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo x
užmokesčio ir socialinio draudimo

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį laikotarpį

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, įvertintą
tikrąja verte, nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(+/-)

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą, įvertintą
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (+/-)

Gautinų mokesčių nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą nuvertėjimo
atstatymas per ataskaitinį laikotarpį,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 12 VSAFAS, 1 pr. 17 eil. 15 st.
nurodytos sumos.

8
9
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
Blokavimas
nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį laikotarpį ,
pateiktas su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos išankstinių apmokėjimų panaikintos
nuvertėjimo sumos per ataskaitinį laikotarpį.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas išankstinių mokėjimų už
biologinį turtą, įvertintą tikrąja verte,
nuvertėjimas, 16 VSAFAS, 3 pr. 3.7
eil., 5 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išankstinių mokėjimų už
biologinį turtą, įvertintą tikrąja verte, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį (+/-), biologinio turto, įvertinto
tikrąja verte, vertės pasikeitimo lentelėje nurodyta
išankstinių mokėjimų už biologinį turtą sumažėjimo dėl
kitų priežasčių suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas
išankstinių mokėjimų už biologinį
turtą, įvertintą įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis,
nuvertėjimas, 16 VSAFAS, 4 pr. 3.5.
eil., 5 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išankstinių mokėjimų už
biologinį turtą, įvertintą įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (+/-), biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės
pasikeitimo lentelėje nurodyta išankstinių mokėjimų už
biologinį turtą nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Gautinų mokesčių nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 9 VSAFAS, 4 pr., 5 st.
nurodytos sumos.

Gautinų mokesčių nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pabaigoje, pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti mokesčių
sumų pagal atskirą mokestį lentelėje nurodyto gautinų
mokesčių sumų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje.

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

Blokavimas
Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas ataskaitinio
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.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas ataskaitinio Gautinų finansavimo sumų
laikotarpio pabaigoje
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, turi sutapti su 17
VSAFAS, 7 pr., 2.2. eil., 4 st.
nurodyta suma.

Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, turi sutapti su
informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas
lentelėje nurodytu gautinų finansavimo sumų
nuvertėjimu.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, Gautinų sumų už turto naudojimą,
turtą, paslaugas nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio parduotas prekes, turtą, paslaugas
pabaigoje
nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, turi sutapti su 17
VSAFAS, 7 pr., 2.3. eil., 4 st.
nurodyta suma.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes,
Blokavimas
turtą, paslaugas nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje, pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, turi sutapti su informacijos
apie per vienerius metus gautinas sumas lentelėje
nurodytu gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas
prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimu.

Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, turi sutapti
su 17 VSAFAS, 7 pr., 2.4. eil., 4 st.
nurodyta suma.

Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, turi sutapti su
informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas
lentelėje nurodytu sukauptų gautinų sumų nuvertėjimu.

X

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, turi sutapti
su 17 VSAFAS, 7 pr., 2.5. eil., 4 st.
nurodyta suma.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, turi sutapti su
informacijos apie per vienerius metus gautinas sumas
lentelėje nurodytu kitų gautinų sumų nuvertėjimu.

X

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktos visų
išankst. apmokėjimų gautinų sumų
nuvertėjimo per atask. laik. sąnaudos
grynąja verte (pagrindinė veikla), 25
VSAFAS, 1 pr. 1.8. eil., nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktos visų išankstinių
apmokėjimų gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį
laikotarpį sąnaudos grynąja verte (pagrindinė veikla),
tai informacijos pagal veiklos segmentus: pagrindinės
veiklos sąnaudos lentelėje nurodytos nuvertėjimo ir
nurašytų sumų sąnaudos negali būti lygios 0.

Blokavimas

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
VSS, einamųjų metų dalies likutis laikotarpio
išmokomis kitiems VSS, einamųjų
pabaigoje
metų dalies likutis laikotarpio
pabaigoje, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 4 pr., 1.2. eil., 4 st.
nurodytos sumos.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems
VSS, einamųjų metų dalies likutis laikotarpio
pabaigoje , pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti atidėjinių
pagal jų panaudojimo laiką lentelėje nurodytos
ilgalaikių atidėjinių diskontuotos vertės.

Blokavimas

Trumpalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis
kitiems VSS, likutis laikotarpio pabaigoje

Trumpalaikių atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, likutis
laikotarpio pabaigoje, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 4 pr., 1.1. eil., 4 st.
nurodytos sumos.

Trumpalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis
Blokavimas
kitiems VSS, likutis laikotarpio pabaigoje , pateiktas
su partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką
lentelėje nurodytos trumpalaikių atidėjinių diskontuotos
vertės.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
VSS, dalis po penkerių metų
išmokomis kitiems VSS, dalis po
penkerių metų, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 4 pr., 3 eil., 4 st. nurodytos
sumos.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems
Blokavimas
VSS, dalis po penkerių metų, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką lentelėje
nurodytos atidėjinių dalies po penkerių metų
diskontuotos vertės.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su
VSS, dalis nuo vienų iki penkerių metų
išmokomis kitiems VSS, dalis nuo
vienų iki penkerių metų, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 4 pr., 2 eil., 4 st. nurodytos
sumos.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems
VSS, dalis nuo vienų iki penkerių metų , pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką
lentelėje nurodytos atidėjinių dalies nuo vienerių iki
penkerių metų diskontuotos vertės.

Atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems VSS,
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktos atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, sąnaudos, 25
VSAFAS, 1 pr., 1.14.2 eil. nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktos atidėjinių, susijusių su
išmokomis kitiems VSS, sąnaudos per ataskaitinį
laikotarpį, informacijos pagal veiklos segmentus:
pagrindinės veiklos sąnaudos lentelėje nurodytos
pagrindinės veiklos kitos sąnaudos negali būti lygios 0.

Socialinio draudimo sumos, įtrauktos į sukauptas
Soc. draudimo sumos, įtrauktos į
nepanaudotų atostogų sąnaudas, likutis ataskaitinio sukauptas nepanaudotų atostogų
laikotarpio pabaigoje
sąnaudas, likutis, pateiktas
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje negali viršyti 17 VSAFAS,
12 pr., 3.2. eil., 4 st. nurodytos sumos.

Socialinio draudimo sumos, įtrauktos į sukauptas
Blokavimas
nepanaudotų atostogų sąnaudas, likutis, pateiktas su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negali viršyti
informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas
sumas lentelėje nurodytų sukauptų atostoginių sąnaudų.

Socialinio draudimo sąnaudos, įtrauktos į sukauptas Socialinio draudimo sąnaudos,
nepanaudotų atostogų sąnaudas
įtrauktos į sukauptas nepanaudotų
atostogų sąnaudas, pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 25
VSAFAS, 1 pr. 1.1. eil. nurodytos
sumos.

Socialinio draudimo sąnaudos, įtrauktos į sukauptas
Blokavimas
nepanaudotų atostogų sąnaudas, pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti informacijos pagal veiklos segmentus:
Pagrindinės veiklos sąnaudos lentelėje nurodytos darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumos.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį sąnaudos
grynąja verte (pagrindinė veikla)

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

Kodas
2
ELI-304

ELI-305

ELI-306

ELI-307

ELI-308

ELI-309

ELI-310

ELI-311

ELI-312

ELI-313

ELI-314

ELI-315

ELI-316

ELI-317

ELI-318

ELI-319

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Suteiktos paskolos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Suteiktos
paskolos

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Vekseliai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Vekseliai

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Obligacijos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Obligacijos

Ilgalaikiai. Gautos paskolos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Gautos paskolos

Ilgalaikiai. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikiai. Išleistos obligacijos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleistos obligacijos

x

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Obligacijos

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Vekseliai

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Suteiktos paskolos

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Suteiktų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Įsigyti ilgalaikiai vekseliai

Įsigytų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Įsigytos ilgalaikės obligacijos

Įsigytų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Gautų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Gautų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Išleistos ilgalaikės obligacijos

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Įsigytos ilgalaikės obligacijos

Įsigyti ilgalaikiai vekseliai

Suteiktų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Kitų įsigytų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
(laikomų iki išpirkimo) popierių vertė

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr. 1.1. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

8
9
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies pradinė amortizacija, iki išpirkimo
termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
suteiktų ilgalaikių paskolų amortizacijos suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr. 2.1. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies pradinė amortizacija, iki išpirkimo
termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
pradinė amortizacija, 17 VSAFAS, 5
pr. 1.3. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
pradinė amortizacija, iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių
vekselių amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr. 2.3. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies pradinė amortizacija, iki išpirkimo
termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
ilgalaikių vekselių, einamųjų metų dalies amortizacijos
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
pradinė amortizacija, 17 VSAFAS, 5
pr. 1.2. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
pradinė amortizacija, iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių
obligacijų suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr. 2.2. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies pradinė amortizacija, iki išpirkimo
termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta gautų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 9 pr., 1.3. eil., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta gautų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies pradinė amortizacija, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
gautų ilgalaikių paskolų amortizacijos suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta gautų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 9 pr., 2.3. eil., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta gautų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies pradinė amortizacija, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
gautų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
išleistų ilgalaikių vekselių dalies
pradinė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 1.2. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
dalies pradinė amortizacija, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų
ilgalaikių iždo vekselių amortizacijos suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 9 pr., 2.2. eil., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies pradinė amortizacija, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių obligacijų
pradinė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 1.1. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių
obligacijų pradinė amortizacija, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
išleistų ilgalaikių obligacijų amortizacijos suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies pradinė amortizacija,
17 VSAFAS, 9 pr., 2.1. eil., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies pradinė amortizacija,
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta išleistų ilgalaikių obligacijų einamųjų metų
dalies amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių obligacijų
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 5 pr., 1.2. eil., 8 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių
obligacijų vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta ilgalaikių obligacijų valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 5 pr., 1.3. eil., 8 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų kursų
įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta ilgalaikių vekselių valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas suteiktų
ilg. paskolų ilgalaikės dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo, 17 VSAFAS,
5 pr., 1.3. eil., 8 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta suteiktų ilgalaikių paskolų
valiutos kurso pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Blokavimas

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateiktas kt. įsigytų ilg. ne
informacijoje buvo pateiktas kitų įsigytų ilgalaikių ne
nuosavybės VP (laikomų iki išpirkimo) nuosavybės vertybinių (laikomų iki išpirkimo) popierių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų kursų
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
VSAFAS, 5 pr., 1.4. eil., 8 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta kitų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierių valiutos kurso pokyčių įtakos suma negali būti
lygi 0.

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

Kodas
2
ELI-320

ELI-321

ELI-322

ELI-323

ELI-324

ELI-325

ELI-326

ELI-327

ELI-328

ELI-329

ELI-330

ELI-331

ELI-332

ELI-333

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Obligacijos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Vekseliai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Suteiktos
paskolos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Kiti ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

Ilgalaikiai. Išleistos obligacijos

Ilgalaikiai. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikiai. Gautos paskolos

Ilgalaikiai. Kiti įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleistos obligacijos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Gautos paskolos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Kiti įsipareigojimai

Trumpalaikiai. Išleistos obligacijos

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikiai. Išleisti iždo vekseliai x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Įsigytų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas įsigytų
ilg. obligacijų ein. dalies padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 5 pr., 2.2.
eil., 8 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

8
9
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių
obligacijų einamųjų metų dalies valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas įsigytų
ilg. vekselių ein. dalies padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 5 pr., 2.3.
eil., 8 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių vekselių
einamųjų metų dalies valiutos kurso pokyčių įtakos
suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas suteiktų
ilg. paskolų ein. dalies padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 5 pr., 2.1.
eil., 8 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta suteiktų ilgalaikių paskolų
einamųjų metų dalies valiutos kurso pokyčių įtakos
suma negali būti lygi 0.

Kitų įsigytų trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių Kadangi nederinamoje eliminavimo
popierių (laikomų iki išpirkimo) vertė
inf. buvo pateiktas kitų įsigytų trump.
ne nuosavybės VP (laikomų iki
išpirkimo) vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 5 pr., 2.4.
eil., 8 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų įsigytų trumpalaikių
ne nuosavybės vertybinių popierių (laikomų iki
išpirkimo) vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta kitų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Išleistos ilgalaikės obligacijos

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas išleistų ilgalaikių obligacijų
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 9 pr., 1.1. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių
obligacijų vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį,
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta išleistų ilgalaikių obligacijų valiutos kurso
pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas išleistų ilgalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 9 pr., 1.2. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų kursų
įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
išleistų ilgalaikių iždo vekselių valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas gautų ilg.
paskolų ilgalaikės dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo, 17 VSAFAS,
9 pr., 1.3. eil., 7 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas gautų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta gautų ilgalaikių paskolų
valiutos kurso pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas kt.
išleistų ilg. ne nuosavybės vertybinių
popierių vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 9 pr., 1.4.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų išleistų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta kitų ilgalaikių
įsipareigojimų valiutos kurso pokyčių įtakos suma
negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas išleistų
ilg. obligacijų ein. dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo, 17 VSAFAS,
9 pr., 2.1. eil., 7 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies valiutos
kurso pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas išleistų
ilg. vekselių ein. dalies vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo, 17 VSAFAS,
9 pr., 2.2. eil., 7 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų ilgalaikių iždo
vekselių einamųjų metų dalies valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas gautų ilg.
paskolų ein. dalies vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 9 pr., 2.3.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas gautų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį
laikotarpį, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta gautų ilgalaikių paskolų
einamųjų metų dalies valiutos kurso pokyčių įtakos
suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas kt.
išleistų ilg. ne nuosavybės VP vertės
ein. dalies padidėjimas (sumažėjimas)
dėl valiutų kursų įtakos pasikeitimo,
17 VSAFAS, 9 pr., 2.4. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas kitų išleistų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių vertės einamosios
dalies padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų kursų
įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies
valiutos kurso pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas išleistų trumpalaikių
obligacijų vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos
pasikeitimo, 17 VSAFAS, 9 pr., 3.1.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų trumpalaikių
obligacijų vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį,
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta išleistų trumpalaikių obligacijų valiutos kurso
pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas išleistų trumpalaikių vekselių
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 9 pr., 3.2. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas išleistų trumpalaikių
vekselių vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį,
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta išleistų trumpalaikių iždo vekselių valiutos
kurso pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Įsigytų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių dalis

Gautų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Kitų išleistų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierių vertė

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Gautų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Kitų išleistų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
popierių einamosios dalies vertė

Išleistos trumpalaikės obligacijos

Išleisti trumpalaikiai vekseliai

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

Kodas
2
ELI-334

ELI-335

ELI-336

ELI-337

ELI-338

ELI-339

ELI-340

ELI-341

ELI-342

ELI-343

ELI-344

ELI-345

ELI-346

ELI-347

ELI-348

ELI-349

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

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Trumpalaikiai. Gautos paskolos

Trumpalaikiai. Kiti įsipareigojimai

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

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Obligacijos

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Vekseliai

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Suteiktos paskolos

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Kiti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Obligacijos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Vekseliai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Suteiktos
paskolos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Kiti ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

Ilgalaikis finansinis turtas.
Nuosavybės vertybiniai popieriai

Ilgalaikis finansinis turtas. Ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikis finansinis turtas. Finansinis x
turtas iš išvestinės finansinės
priemonės

Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas

Trumpalaikis finansinis turtas.
Nuosavybės vertybiniai popieriai

Trumpalaikis finansinis turtas. Ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Gautos trumpalaikės paskolos

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas gautų trumpalaikių paskolų
vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl
valiutų kursų įtakos pasikeitimo, 17
VSAFAS, 9 pr., 3.3. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kontrolės tekstas
8
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas gautų trumpalaikių
paskolų vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį,
finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota
savikaina, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta gautų trumpalaikių paskolų valiutos kurso
pokyčių įtakos suma negali būti lygi 0.

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų išleistų trumpalaikių
ne nuosavybės vertybinių popierių vertės padidėjimas
(sumažėjimas) dėl valiutų kursų įtakos pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta kitų
trumpalaikių įsipareigojimų valiutos kurso pokyčių
įtakos suma negali būti lygi 0.

Įsigytos ilgalaikės obligacijos

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių obligacijų
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 5 pr., 1.2.
eil., 11 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių
obligacijų nuvertėjimas, iki išpirkimo termino laikomo
finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių
obligacijų nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 5 pr., 1.3.
eil., 11 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
nuvertėjimas, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių vekselių
nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies nuvertėjimas, 17
VSAFAS, 5 pr., 1.1. eil., 11 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies nuvertėjimas, iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta suteiktų
ilgalaikių paskolų nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas kitų ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių (laikomų iki išpirkimo)
popierių nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 5
pr., 1.4. eil., 11 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių (laikomų iki išpirkimo) popierių
nuvertėjimas, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta kitų ilgalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių nuvertėjimo suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies nuvertėjimas, 17
VSAFAS, 5 pr., 2.2. eil., 11 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies nuvertėjimas, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta trumpalaikių obligacijų nuvertėjimo suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies nuvertėjimas, 17
VSAFAS, 5 pr., 2.3. eil., 11 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies nuvertėjimas, iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta trumpalaikių
vekselių nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies nuvertėjimas, 17
VSAFAS, 5 pr., 2.1. eil., 11 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies nuvertėjimas, iki išpirkimo termino
laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta suteiktų
trumpalaikių paskolų nuvertėjimo suma negali būti
lygi 0.

Kitų įsigytų trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių Kadangi su partneriais nederinamoje
popierių (laikomų iki išpirkimo) vertė
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas kitų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių
(laikomų iki išpirkimo) nuvertėjimas,
17 VSAFAS, 5 pr., 2.4. eil., 11 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių (laikomų iki išpirkimo)
nuvertėjimas, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta kitų trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių nuvertėjimo suma
negali būti lygi 0.

Ilgalaikių nuosavybės vertybinių popierių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas ilgalaikių nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 1.1.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas ilgalaikių nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
ilgalaikių nuosavybės vertybinių popierių nuvertėjimo
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 1.2.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas ilgalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių
nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas ilgalaikių išvestinių
finansinių priemonių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4
pr., 1.3. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas ilgalaikių išvestinių
finansinių priemonių, laikomų parduoti, nuvertėjimas
per ataskaitinį laikotarpį, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto pokyčių
per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikio
finansinio turto iš išvestinės finansinės priemonės
nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas kito parduoti laikomo
ilgalaikio finansinio turto
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 1.4.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kito parduoti laikomo
ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto pokyčių
per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta kito
ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimo suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas trumpalaikių nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 2.1.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas trumpalaikių nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti, nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
trumpalaikių nuosavybės vertybinių popierių
nuvertėjimo suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas trumpalaikių ne nuosavybės
vertybinių popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 2.2.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių, laikomų parduoti,
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį, parduoti
laikomo finansinio turto pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta trumpalaikių ne
nuosavybės vertybinių popierių nuvertėjimo suma
negali būti lygi 0.

Suteiktų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Kitų įsigytų ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių
(laikomų iki išpirkimo) popierių vertė

Įsigytų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Įsigytų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Suteiktų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
laikomų parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Ilgalaikių išvestinių finansinių priemonių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Kito parduoti laikomo ilgalaikio finansinio turto
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Trumpalaikių nuosavybės vertybinių popierių,
laikomų parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
laikomų parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

Kitų išleistų trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių Kadangi nederinamoje eliminavimo
popierių vertė
informacijoje buvo pateiktas kitų
išleistų trump. ne nuosavybėsVP vertės
padidėjimas (sumažėjimas) dėl valiutų
kursų įtakos pasikeitimo, 17 VSAFAS,
9 pr., 3.4. eil., 7 st. nurodyta suma
negali būti lygi 0.

Įsigyti ilgalaikiai vekseliai

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

Kodas
2
ELI-350

ELI-351

ELI-352

ELI-353

ELI-354

ELI-355

ELI-356

ELI-357

ELI-358

ELI-359

ELI-360

ELI-361

ELI-362

ELI-363

ELI-364

ELI-365

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

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 4
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

6 VSAFAS, 4
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

17 VSAFAS, 5
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Trumpalaikis finansinis turtas.
Finansinis turtas iš išvestinės
finansinės priemonės

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

Trumpalaikis finansinis turtas. Kitas x

Ilgalaikis finansinis turtas. Ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

Trumpalaikis finansinis turtas. Ne
nuosavybės vertybiniai popieriai

x

x

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai x
apskaitomi tikrąja verte. Įsigijimo
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas

Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų x
tikrąja verte einamųjų metų dalis.
Įsigijimo savikainos ir tikrosios
vertės skirtumas

x
Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai apskaitomi tikrąja
verte. Įsigijimo savikainos ir tikrosios
vertės skirtumas

Kitos finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos

x

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
x
grąžinimo terminas: Nuo vienerių iki
penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
x
grąžinimo terminas: Po penkerių metų

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Suteiktos paskolos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Suteiktos
paskolos

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Vekseliai

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Vekseliai

x

Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos x
paskolos. Obligacijos

Trumpalaikis finansinis turtas ir
suteiktos paskolos. Obligacijos

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Trumpalaikių išvestinių finansinių priemonių,
laikomų parduoti, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas trumpalaikių išvestinių
finansinių priemonių, laikomų
parduoti, nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4
pr., 2.3. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

8
9
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas trumpalaikių išvestinių
finansinių priemonių, laikomų parduoti, nuvertėjimas
per ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio
turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta trumpalaikio finansinio turto iš išvestinės
finansinės priemonės nuvertėjimo suma negali būti lygi
0.

Kito parduoti laikomo trumpalaikio finansinio turto Kadangi su partneriais nederinamoje
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas kito parduoti laikomo
trumpalaikio finansinio turto
nuvertėjimas, 17 VSAFAS, 4 pr., 2.4.
eil., 7 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kito parduoti laikomo
trumpalaikio finansinio turto nuvertėjimas per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
kito trumpalaikio turto nuvertėjimo suma negali būti
lygi 0.

Ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
laikomų parduoti, tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas parduoti laikomų ilgalaikių
obligacijų tikrosios vertės pokytis, 17
VSAFAS, 4 pr., 1.2. eil., 9 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas parduoti laikomų
ilgalaikių obligacijų tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
ilgalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios
vertės pokyčio suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateiktas parduoti laikomų
trumpalaikių obligacijų tikrosios vertės
pokytis, 17 VSAFAS, 4 pr., 2.2. eil.,
9 st. nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas parduoti laikomų
trumpalaikių obligacijų tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį, parduoti laikomo finansinio turto
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių
tikrosios vertės pokyčio suma negali būti lygi 0.

Trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierių,
laikomų parduoti, tikrosios vertės pokytis per
ataskaitinį laikotarpį

Išleistų ilgalaikių obligacijų (tikrąja verte) įsigijimo Kadangi nederinamoje eliminavimo
savikainos ir tikrosios vertės skirtumas ataskaitinio inf. buvo pateiktas išleistų ilg.
laikotarpio pabaigoje
obligacijų įs. savikainos ir tikrosios
vertės skirtumas, fin. įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
atask. laik. lent., 1.2. eil., 3 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių
obligacijų įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
tikrąja verte, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytas ilgalaikių finansinių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte įsigijimo savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas negali būti lygus 0.

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamosios dalies
Kadangi eliminavimo inf. pateiktas
(tikrąja verte) įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės išleistų ilg.obligacijų ein. dalies įs.
skirtumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas, fin. įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
atask. laik. lent., 2.2. eil., 3 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas išleistų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies įsigijimo savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytas ilgalaikių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų dalies įsigijimo
savikainos ir tikrosios vertės skirtumas negali būti
lygus 0.

Išleistų trumpalaikių obligacijų (tikrąja verte)
įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Kadangi eliminavimo inf. buvo
pateiktas išleistų trump. obligacijų įs.
savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas, fin. įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, pokyčių per
atask. laik. lent., 3.2. eil., 3 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateiktas išleistų trumpalaikių
obligacijų įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės
skirtumas, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
tikrąja verte, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytas trumpalaikių finansinių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte įsigijimo savikainos ir
tikrosios vertės skirtumas negali būti lygus 0.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos, pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 6
VSAFAS, 4 pr., 2.4.2. eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos,
pateiktos su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti finansinės ir investicinės
veiklos pajamų ir sąnaudų lentelėje nurodytos kitų
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų sumos.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateiktas kitų ilg. gautinų
sumų, kurių grąžinimo terminas yra
nuo 1 iki 5 m., įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas laik. pab.,
17 VSAFAS, 6 pr. 2.2. eil., 4 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų ilgalaikių gautinų
sumų, kurių grąžinimo terminas yra nuo vienerių iki
penkerių metų, įsigijimo savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pabaigoje, po vienerių metų
gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ir jų
einamųjų metų dalies lentelėje nurodytas kitų ilgalaikių
gautinų sumų, kurių grąžinimo terminas yra nuo
vienerių iki penkerių metų, įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumas negali būti lygus 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateiktas kitų ilg. gautinų
sumų, kurių grąžinimo terminas yra po
5 m., įs. savikainos ir balansinės vertės
skirtumas laikotarpio pabaigoje, 17
VSAFAS, 6 pr. 2.3. eil., 4 st. nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateiktas kitų ilgalaikių gautinų
sumų, kurių grąžinimo terminas yra po penkerių metų,
įsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas
laikotarpio pabaigoje, po vienerių metų gautinų sumų
pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalies
lentelėje nurodytas kitų ilgalaikių gautinų sumų, kurių
grąžinimo terminas yra po penkerių metų, įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės skirtumas negali būti
lygus 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies vėlesnė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr., 1.1. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta ilgalaikių suteiktų paskolų
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies vėlesnė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr., 2.1. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta suteiktų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta suteiktų trumpalaikių
paskolų amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 5
pr., 1.3. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta ilgalaikių vekselių amortizacijos suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies vėlesnė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr., 2.3. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta trumpalaikių vekselių
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 5
pr., 1.2. eil., 7 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų
paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta ilgalaikių obligacijų amortizacijos suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies vėlesnė amortizacija,
17 VSAFAS, 5 pr., 2.2. eil., 7 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta įsigytų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį, iki išpirkimo termino laikomo finansinio
turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta trumpalaikių obligacijų
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kitos finansinės veiklos ir investicinės sąnaudos

Kitų ilgalaikių gautinų sumų nuo vienerių iki
penkerių metų įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas laikotarpio pabaigoje

Kitų ilgalaikių gautinų sumų po penkerių metų
įsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas
laikotarpio pabaigoje

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Suteiktų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Suteiktų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Įsigyti ilgalaikiai vekseliai

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Įsigytų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Įsigytos ilgalaikės obligacijos

Vėlesnė amortizacija per ataskaitinį laikotarpį.
Įsigytų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

Kodas
2
ELI-366

ELI-367

ELI-368

ELI-369

ELI-370

ELI-371

ELI-372

ELI-373

ELI-374

ELI-375

ELI-376

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

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

8 VSAFAS, 1 pr.,
3.1 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
3.2 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
3.3 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
3.4 eil.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Ilgalaikiai. Gautos paskolos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Gautos paskolos

Ilgalaikiai. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleisti iždo vekseliai

Ilgalaikiai. Išleistos obligacijos

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis. Išleistos obligacijos

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

x

x

x

x

x

Parduotų atsargų įsigijimo savikaina x

Perleista (paskirstyta) atsargų
įsigijimo savikaina

x

Sunaudota veikloje atsargų įsigijimo x
savikaina

Kiti nurašymai savikainos atsargų

8 VSAFAS, 1 pr., 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį
eil.
laikotarpį

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Gautų ilgalaikių paskolų ilgalaikė dalis

Gautų ilgalaikių paskolų einamoji dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių dalis

Išleistų ilgalaikių vekselių einamoji dalis

Išleistos ilgalaikės obligacijos

Išleistų ilgalaikių obligacijų einamoji dalis

Parduotų atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su
pelno marža, įsigijimo savikaina

Perduotų atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su
pelno marža, įsigijimo savikaina

Sunaudotų atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su
pelno marža, įsigijimo savikaina

Kiti nurašymai savikainos atsargų, kurios buvo
įsigytos iš VSS su pelno marža

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta gautų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies įsigijimo savikainos
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 1.3. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

8
9
Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta gautų ilgalaikių paskolų
ilgalaikės dalies įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
gautų ilgalaikių paskolų amortizacijos suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta gautų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies įsigijimo savikainos
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 2.3. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta gautų ilgalaikių paskolų
einamosios dalies įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
gautų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija, 17 VSAFAS, 9 pr., 1.2.
eil., 6 st. nurodyta suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
įsigijimo savikainos vėlesnė amortizacija per
ataskaitinį laikotarpį, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų
ilgalaikių iždo vekselių amortizacijos suma negali būti
lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies įsigijimo savikainos
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 2.2. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių vekselių
einamosios dalies įsigijimo savikainos vėlesnė
amortizacija per ataskaitinį laikotarpį, finansinių
įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina,
pokyčių per ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta
išleistų ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių obligacijų
vėlesnė amortizacija, 17 VSAFAS, 9
pr., 1.1. eil., 6 st. nurodyta suma negali
būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių
obligacijų vėlesnė amortizacija per ataskaitinį
laikotarpį, finansinių įsipareigojimų, apskaitomų
amortizuota savikaina, pokyčių per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų ilgalaikių
obligacijų amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Blokavimas

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta išleistų ilgalaikių obligacijų
einamosios dalies vėlesnė amortizacija,
17 VSAFAS, 9 pr., 2.1. eil., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta išleistų ilgalaikių
obligacijų einamosios dalies vėlesnė amortizacija per
ataskaitinį laikotarpį, finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčių per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta išleistų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų dalies
amortizacijos suma negali būti lygi 0.

Blokavimas

Parduotų atsargų įsigijimo savikaina
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 8 VSAFAS,
1 pr., 3.1 eil. nurodytos sumos

Parduotų atsargų įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos parduotų atsargų įsigijimo
savikainos sumos

Blokavimas

Perduotų atsargų įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos perduotų atsargų įsigijimo
savikainos sumos

Blokavimas

Perduotų atsargų įsigijimo savikaina
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 8 VSAFAS,
1 pr., 3.2 eil. nurodytos sumos

Sunaudotų atsargų įsigijimo savikaina
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 8 VSAFAS,
1 pr., 3.3 eil. nurodytos sumos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

Sunaudotų atsargų įsigijimo savikaina pateikta
Blokavimas
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos sunaudotų veikloje atsargų įsigijimo
savikainos sumos

X

Kitais būdais nurašytų atsargų
įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 3.4
eil. nurodytos sumos

Kitais būdais nurašytų atsargų įsigijimo savikaina
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos kitais būdais nurašytų
atsargų įsigijimo savikainos sumos

X

Atsargų nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 9 eil.
nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Atsargų vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos atsargų nuvertėjimo sumos

Blokavimas

X

624

625

626

627

628

629

ELI-377

ELI-378

ELI-379

ELI-380

ELI-381

ELI-382

8 VSAFAS, 1 pr., 10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per
eil.
ataskaitinį laikotarpį suma

8 VSAFAS, 1 pr.,
11.1 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
11.2 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
11.3 eil.

8 VSAFAS, 1 pr.,
11.4 eil.

Parduotų atsargų nuvertėjimo
nurašymas

Perleistų (paskirstytų) atsargų
nuvertėjimo nurašymas

Atsargų nuvertėjimo nurašymas
sunaudojus veikloje

Atsargų nuvertėjimo kiti nurašymai

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto nematerialiojo turto
st.
įsigijimo savikaina

x

x

x

x

x

x

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį
laikotarpį

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimo nurašymas pardavus atsargas

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo suma
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 8 VSAFAS,
1 pr., 10 eil. nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo atstatymo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos atsargų nuvertėjimo atkūrimo
sumos

Blokavimas

X

Atsargų nuvertėjimo nurašymo
pardavus atsargas suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 11.1
eil. nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo nurašymo pardavus atsargas suma Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos atsargų nuvertėjimo
nurašymo pardavus atsargas sumos

X

Atsargų nuvertėjimo nurašymo
perleidus atsargas suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 11.2
eil. nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo nurašymo perleidus atsargas suma Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos atsargų nuvertėjimo
nurašymo perleidus atsargas sumos

X

Atsargų nuvertėjimo nurašymo
sunaudojus atsargas suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 11.3
eil. nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo nurašymo sunaudojus atsargas
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Atsargų vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos atsargų
nuvertėjimo nurašymo sunaudojus atsargas sumos

Atsargų nuvertėjimo nurašymo
nurašius atsargas suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 8 VSAFAS, 1 pr., 11.4
eil. nurodytos sumos

Atsargų nuvertėjimo nurašymo nurašius atsargas suma Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos atsargų nuvertėjimo
nurašymo nurašius atsargas sumos

X

Parduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Parduoto nematerialiojo turto įsigijimo
VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina
savikaina pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
13 VSAFAS, 1 pr., 3.1 eil. nurodytos
sumos

Parduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto įsigijimo savikainos sumos

X

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimo nurašymas perleidus atsargas

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimo nurašymas sunaudojus atsargas
veikloje

Atsargų, kurios buvo įsigytos iš VSS su pelno
marža, nuvertėjimo nurašymas nurašius atsargas

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

Kodas
2
ELI-383

ELI-384

ELI-385

ELI-386

ELI-387

ELI-388

ELI-389

ELI-390

ELI-391

ELI-392

ELI-393

ELI-394

ELI-395

ELI-396

ELI-397

ELI-398

ELI-399

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
4
13 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto nematerialiojo turto
st.
įsigijimo savikaina

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto nematerialiojo turto
st.
įsigijimo savikaina

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto nematerialiojo turto
st.
įsigijimo savikaina

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

x

x

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nematerialiojo turto nuvertėjimas per x
st.
ataskaitinį laikotarpį

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto nematerialiojo turto
st.
sukauptas nuvertėjimas

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto nematerialiojo turto
st.
sukauptas nuvertėjimas

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto nematerialiojo turto
st.
sukauptas nuvertėjimas

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nematerialiojo turto nuvertėjimo
st.
atstatymas per ataskaitinį laikotarpį

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto nematerialiojo turto
st.
sukauptas nuvertėjimas

x

x

x

x

x

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nematerialiojo turto amortizacija per x
st.
ataskaitinį laikotarpį

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto nematerialiojo turto
st.
sukaupta amortizacija

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto nematerialiojo turto
st.
sukaupta amortizacija

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto nematerialiojo turto
st.
sukaupta amortizacija

13 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto nematerialiojo turto
st.
sukaupta amortizacija

x

x

x

x

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
įsigijimo savikaina

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
įsigijimo savikaina

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
įsigijimo savikaina

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

6
7
Perduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Perduoto nematerialiojo turto įsigijimo
VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina
savikaina pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
13 VSAFAS, 1 pr., 3.2 eil. nurodytos
sumos

8
9
Perduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto įsigijimo savikainos sumos

Nurašyto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Nurašyto nematerialiojo turto įsigijimo
VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina
savikaina pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
13 VSAFAS, 1 pr., 3.3 eil. nurodytos
sumos

Nurašyto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto įsigijimo savikainos sumos

Pergrupuoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytos Kadangi su partneriais nederinamoje
iš VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos pergrupavimo suma, 13
VSAFAS, 1 pr., 4 eil. nurodyta suma
negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta nemaerialiojo turto
įsigijimo savikainos pergrupavimo suma,
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta turto įsigijimo
savikainos pergrupavimo suma negali būti lygi 0

Nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma
pelno marža, nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį per ataskaitinį laikotarpį pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 16
eil. nurodytos sumos

Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma per ataskaitinį Blokavimas
laikotarpį pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti Nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos turto nuvertėjimo sumos

X

Parduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Parduoto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukauptas nuvertėjimas
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 18.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto nuvertėjimo sumos

X

Perduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Perduoto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukauptas nuvertėjimas
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 18.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduotų turto nuvertėjimo sumos

X

Nurašyto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Nurašyto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukauptas nuvertėjimas
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 18.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto nuvertėjimo sumos

X

Nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su Nematerialiojo turto nuvertėjimo
pelno marža, nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį atkūrimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
13 VSAFAS, 1 pr., 17 eil. nurodytos
sumos

Nematerialiojo turto nuvertėjimo atstatymo suma per
ataskaitinį laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Nematerialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodytos turto nuvertėjimo
atkūrimo sumos

Pergrupuoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytos Kadangi su partneriais nederinamoje
iš VSS su pelno marža, sukauptas nuvertėjimas
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta nematerialiojo turto
nuvertėjimo pergrupavimo suma, 13
VSAFAS, 1 pr., 19 eil. nurodyta suma
negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta nematerialiojo turto
nuvertėjimo pergrupavimo suma, Nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodyta turto nuvertėjimo pergrupavimo
suma negali būti lygi 0

Nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su
pelno marža, amortizacija per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto amortizacijos
suma per ataskaitinį laikotarpį pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 9
eil. nurodytos sumos

Nematerialiojo turto amortizacijos suma per ataskaitinį Blokavimas
laikotarpį pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti Nematerialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos turto amortizacijos sumos

X

Parduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Parduoto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukaupta amortizacija
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 10.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto nematerialiojo turto amortizacijos suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto amortizacijos sumos

X

Perduoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Perduoto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukaupta amortizacija
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 10.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto nematerialiojo turto amortizacijos suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto amortizacijos sumos

X

Nurašyto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš Nurašyto nematerialiojo turto
VSS su pelno marža, sukaupta amortizacija
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 13 VSAFAS, 1 pr., 10.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma
Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto amortizacijos sumos

X

Pergrupuoto nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytos Kadangi su partneriais nederinamoje
iš VSS su pelno marža, sukaupta amortizacija
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta nematerialiojo turto
amortizacijos pergrupavimo suma, 13
VSAFAS, 1 pr., 11 eil. nurodyta suma
negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta nematerialiojo turto
amortizacijos pergrupavimo suma, Nematerialiojo
turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį lentelėje nurodyta turto amortizacijos
pergrupavimo suma negali būti lygi 0

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
Parduoto ilgalaikio materialiojo
įsigytas iš VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 3.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
Blokavimas
savikaina pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodyto turto įsigijimo savikainos sumos

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
Perduoto ilgalaikio materialiojo turto
įsigytas iš VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 3.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
Blokavimas
savikaina pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos perduoto turto įsigijimo savikainos
sumos

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto
įsigytas iš VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina įsigijimo savikaina pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 3.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
Blokavimas
savikaina pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto
balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytos nurašyto turto įsigijimo savikainos
sumos

X

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

Kodas
2
ELI-400

ELI-401

ELI-402

ELI-403

ELI-404

ELI-405

ELI-406

ELI-407

ELI-408

ELI-409

ELI-410

ELI-411

ELI-412

ELI-413

ELI-414

ELI-415

ELI-416

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
4
12 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo
st.
turto įsigijimo savikaina

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

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Ilgalaikio materialiojo turto
x
st.
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nuvertėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nuvertėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nuvertėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Ilgalaikio materialiojo turto
x
st.
nuvertėjimo atstatymas per ataskaitinį
laikotarpį

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo
st.
turto sukauptas nuvertėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Ilgalaikio materialiojo turto
st.
nusidėvėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

x

x

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nusidėvėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nusidėvėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
sukauptas nusidėvėjimas

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo
st.
turto sukauptas nusidėvėjimas

x

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Parduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
tikrosios vertės suma

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Perduoto ilgalaikio materialiojo turto x
st.
tikrosios vertės suma

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, x
st.
kuris buvo įsigytas iš VSS su pelno
marža, tikrosios vertės suma

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo
st.
turto tikrosios vertės suma

12 VSAFAS, 1 pr., 3 Tikrąja verte apskaitomo IMT
st.
tikrosios vertės pasikeitimas per
laikotarpį

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

6
7
Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo Kadangi su partneriais nederinamoje
įsigytos iš VSS su pelno marža, įsigijimo savikaina eliminavimo informacijoje buvo
pateiktailgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainos pergrupavimo
suma, 12 VSAFAS, 1 pr., 4 eil.
nurodyta suma negali būti lygi 0

8
9
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo
turto įsigijimo savikainos pergrupavimo suma,
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta turto įsigijimo savikainos pergrupavimo suma
negali būti lygi 0

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš
VSS su pelno marža, nuvertėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
12 VSAFAS, 1 pr., 16 eil. nurodytos
sumos

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos turto
nuvertėjimo sumos

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 18.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto nuvertėjimo sumos

X

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 18.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto ilgalaikio materialiojo turtos nuvertėjimo
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto nuvertėjimo sumos

X

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 18.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma Blokavimas
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto nuvertėjimo sumos

Ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo atkūrimo suma per
ataskaitinį laikotarpį pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 17
eil. nurodytos sumos

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo atkūrimo suma Blokavimas
per ataskaitinį laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos turto
nuvertėjimo atkūrimo sumos

Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo Kadangi su partneriais nederinamoje
įsigytos iš VSS su pelno marža, sukauptas
eliminavimo informacijoje buvo
nuvertėjimas
pateikta ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo pergrupavimo suma, 12
VSAFAS, 1 pr., 19 eil. nurodyta suma
negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo turto
nuvertėjimo pergrupavimo suma, Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta turto
nuvertėjimo pergrupavimo suma negali būti lygi 0

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš
VSS su pelno marža, nusidėvėjimas per ataskaitinį
laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos suma per ataskaitinį
laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
12 VSAFAS, 1 pr., 9 eil. nurodytos
sumos

Ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos suma per
ataskaitinį laikotarpį pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos turto
amortizacijos sumos

Blokavimas

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 10.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto amortizacijos sumos

Blokavimas

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 10.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduoto turto amortizacijos sumos

Blokavimas

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 10.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto amortizacijos
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto amortizacijos sumos

Blokavimas

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nuvertėjimas

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nuvertėjimas

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nuvertėjimas

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš
VSS su pelno marža, nuvertėjimo atstatymas per
ataskaitinį laikotarpį

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nusidėvėjimas

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nusidėvėjimas

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, sukauptas
nusidėvėjimas

Blokavimas

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos pergrupavimo suma, Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta turto
amortizacijos pergrupavimo suma negali būti lygi 0

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, tikrosios vertės
suma

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 25.1
eil. nurodytos sumos

Parduoto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos parduoto turto tikrosios vertės sumos

Blokavimas

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 25.2
eil. nurodytos sumos

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos perduototurto tikrosios vertės sumos

Blokavimas

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 12 VSAFAS, 1 pr., 25.3
eil. nurodytos sumos

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Ilgalaikio materialiojo turto balansinės
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nurašyto turto tikrosios vertės sumos

Blokavimas

Nurašyto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, tikrosios vertės
suma

X

X

Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo Kadangi su partneriais nederinamoje
įsigytos iš VSS su pelno marža, sukauptas
eliminavimo informacijoje buvo
nusidėvėjimas
pateikta ilgalaikio materialiojo turto
amortizacijos pergrupavimo suma, 12
VSAFAS, 1 pr., 11 eil. nurodyta suma
negali būti lygi 0

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelno marža, tikrosios vertės
suma

X

X

X

X

X

Pergrupuoto ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo Kadangi su partneriais nederinamoje
įsigytos iš VSS su pelno marža, tikrosios vertės
eliminavimo informacijoje buvo
suma
pateikta ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės pergrupavimo suma,
12 VSAFAS, 1 pr., 26 eil. nurodyta
suma negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės pergrupavimo suma, Ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodyta turto tikrosios
vertės pergrupavimo suma negali būti lygi 0

Tikrąja verte apskaitomo IMT, kuris buvo įsigytas iš Kadangi su partneriais nederinamoje
VSS su pelno marža, tikrosios vertės pasikeitimas eliminavimo informacijoje buvo
per laikotarpį
pateikta ilgalaikio materialiojo turto
tikrosios vertės pasikeitimo per
laikotarpį , 12 VSAFAS, 1 pr., 24 eil.
nurodyta suma negali būti lygi 0

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo
turto tikrosios vertės pasikeitimo per laikotarpį ,
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodyta tturto tikrosios vertės pasikeitimo per
laikotarpį pergrupavimo suma negali būti lygi 0

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

Kodas
2
ELI-417

ELI-418

ELI-419

ELI-420

ELI-421

ELI-422

ELI-423

ELI-424

ELI-425

ELI-426

ELI-427

ELI-428

ELI-429

ELI-430

ELI-431

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
4
16 VSAFAS, 3 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 3 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Tikrąja verte apskaitomo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, padidėjimas
dėl pergrupavimų

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 3 st. 2.5 eil.
nurodytos sumos

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
apskaitomo tikrąja verte padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos padidėjimo dėl pergrupavimų žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Tikrąja verte vertinamo biologinio turto, kuris buvo Žemės ūkio veikloje naudojamo
įsigytas iš VSS su pelno marža, pardavimo metu
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
nurašyta suma
verte pardavimo metu nurašyta suma
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
3 pr., 3 st. 3.1 eil. nurodytos sumos

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte pardavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pardavimo žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Blokavimas

Perduoto tikrąja verte vertinamo biologinio turto,
kuris buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, suma

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte perdavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl perdavimo žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Blokavimas

Tikrąja verte vertinamo biologinio turto, kuris buvo Žemės ūkio veikloje naudojamo
įsigytas iš VSS su pelno marža, per laikotarpį
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
nurašyta suma
verte nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 3 pr., 3 st.
3.5 eil. nurodytos sumos

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl nurašymo žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Blokavimas

Tikrąja verte apskaitomo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, sumažėjimas
dėl pergrupavimų

Žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte sumažėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 3 st. 3.6 eil.
nurodytos sumos

Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
apskaitomo tikrąja verte sumažėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pergrupavimų žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 4 st. 2.5 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
apskaitomo tikrąja verte padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos padidėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Tikrąja verte apskaitomo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, padidėjimas
dėl pergrupavimų

Žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte perdavimo metu nurašyta suma
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
3 pr., 3 st. 3.2 eil. nurodytos sumos

Perduoto tikrąja verte vertinamo biologinio turto,
kuris buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, suma

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte perdavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl perdavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Blokavimas

Tikrąja verte vertinamo biologinio turto, kuris buvo Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
įsigytas iš VSS su pelno marža, per laikotarpį
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
nurašyta suma
verte nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 3 pr., 4 st.
3.5 eil. nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl nurašymo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Blokavimas

Tikrąja verte apskaitomo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, sumažėjimas
dėl pergrupavimų

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte sumažėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 3 pr., 4 st. 3.6 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
apskaitomo tikrąja verte sumažėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 4 st. 2.4 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis padidėjimo dėl pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos padidėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis pardavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 4 st. 3.1 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis pardavimo metu nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pardavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Perduoto įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
kuris buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, suma
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis perdavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 4 st. 3.2 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis perdavimo metu nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl perdavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, per laikotarpį biologinio turto, įvertinto įsigijimo
nurašyta suma
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr., 4 st.
3.4 eil. nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nurašyta suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos sumažėjimo
dėl nurašymo ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis sumos

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, nuvertėjimo
pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį ne
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumos

Ne ž. ū. veikloje naudojamo BT,
įvertinto įs. savikaina arba
normatyvinėmis kainomis nuvertėjimo
suma per ataskaitinį laikotarpį
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
4 pr., 4 st. 3.5 eil. nurodytos sumos

11

X

X

Blokavimas

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, pardavimo
metu nurašyta suma

10

X

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
apskaitomo tikrąja verte pardavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte,
vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pardavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, apskaitomo
tikrąja verte sumos

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, padidėjimas
dėl pergrupavimų

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Tikrąja verte vertinamo biologinio turto, kuris buvo Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
įsigytas iš VSS su pelno marža, pardavimo metu
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
nurašyta suma
verte pardavimo metu nurašyta suma
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
3 pr., 4 st. 3.1 eil. nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, apskaitomo tikrąja
verte perdavimo metu nurašyta suma
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
3 pr., 4 st. 3.2 eil. nurodytos sumos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

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
679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

Kodas
2
ELI-432

ELI-433

ELI-434

ELI-435

ELI-436

ELI-437

ELI-438

ELI-439

ELI-440

ELI-441

ELI-442

ELI-443

ELI-444

ELI-445

ELI-446

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

3
4
16 VSAFAS, 4 pr., 4 Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

16 VSAFAS, 4 pr., 3 Žemės ūkio veikloje naudojamo
st.
biologinio turto grupė

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Pagrindinės veiklos sąnaudos:
Nusidėvėjimo ir amortizacijos

Pagrindinės veiklos sąnaudos:
Sunaudotų ir parduotų atsargų
savikaina

Kitos veiklos parduotų atsargų
savikaina

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo
teise perduoto kitiems subjektams
turto likutinė vertė atidavimo
momentu buvo:

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo x
nuostolių suma

Pripažintų nuvertėjimo nuostolių
suma

x

Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo x
nuostolių suma

Pripažintų nuvertėjimo nuostolių
suma

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, sumažėjimas
dėl pergrupavimų

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumažėjimo dėl
pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr., 4 st.
3.6 eil. nurodytos sumos

8
9
Blokavimas
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumažėjimo dėl pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis padidėjimo dėl pergrupavimų
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 3 st. 2.4 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis padidėjimo dėl pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos padidėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis pardavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 3 st. 3.1 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis pardavimo metu nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pardavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Perduoto įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
kuris buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, suma
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis perdavimo metu nurašyta
suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti
16 VSAFAS, 4 pr., 3 st. 3.2 eil.
nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis perdavimo metu nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl perdavimo ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, per laikotarpį biologinio turto, įvertinto įsigijimo
nurašyta suma
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nurašyta suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr., 3 st.
3.4 eil. nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nurašyta suma pateikta nederinamose
eliminavimo operacijose negali viršyti Biologinio turto,
įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį lentelėje nurodytos sumažėjimo
dėl nurašymo ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis sumos

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, nuvertėjimo
pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Ne ž. ū. veikloje naudojamo BT,
įvertinto įs. savikaina arba
normatyvinėmis kainomis nuvertėjimo
suma per ataskaitinį laikotarpį
pateikta nederinamose eliminavimo
operacijose negali viršyti 16 VSAFAS,
4 pr., 3 st. 3.5 eil. nurodytos sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
Blokavimas
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
pateikta nederinamose eliminavimo operacijose negali
viršyti Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį ne
žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumos

Ne žemės ūkio veikloje naudojamo
biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumažėjimo dėl
pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose
negali viršyti 16 VSAFAS, 4 pr., 3 st.
3.6 eil. nurodytos sumos

Blokavimas
Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto,
įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis
kainomis sumažėjimo dėl pergrupavimų suma pateikta
nederinamose eliminavimo operacijose negali viršyti
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelėje
nurodytos sumažėjimo dėl pergrupavimų ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto, įvertinto įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis sumos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos, pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 25
VSAFAS, 1 pr. 1.2 eil. nurodytos
sumos.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti informacijos pagal veiklos segmentus:
Pagrindinės veiklos sąnaudos lentelėje nurodytos
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų sumos.

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, padidėjimas
dėl pergrupavimų

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, pardavimo
metu nurašyta suma

Įsigijimo verte vertinamo biologinio turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelno marža, sumažėjimas
dėl pergrupavimų

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Kitos veiklos parduotų atsargų, kurios buvo įsigytos Kitos veiklos parduotų atsargų
iš VSS su pelno marža, nurašyta sąnaudų suma
savikaina, suderinta su VSS ir pateikta
(atėmus pelno maržą)
nederinamoje informacijoje, negali
viršyti Kitos veiklos sąnaudų lentelėje
2 eil. nurodytos sumos

Kitos veiklos parduotų atsargų savikaina, suderinta su Blokavimas
VSS ir pateikta nederinamoje informacijoje, negali
viršyti Kitos veiklos sąnaudų lentelėje kitos veiklos
parduotų atsargų savikainos sumos

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo
kitiems VSS turto likutinė vertė atidavimo momentu teise perduoto kitiems VSS turto
buvo:
likutinė vertė atidavimo momentu,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje negali
viršyti nematerialiojo turto pastabų 1
lent. nurodytos sumos.

Patikėjimo teise perduoto turto likutinė vertė, pateikta Blokavimas
su partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti nematerialiojo turto pastabų lentelėje 1
nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise
perduoto kitiems subjektams turto likutinės vertės
atidavimo momentu ataskaitinį laikotarpį.

Nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su
pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar nuostolio
dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta NT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje, NT pastabų 3 lent.,
8 st. suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta nematerialiojo turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto
pelno ar nuostolio dalis panaikintų ar sumažintų
nuvertėjimo nuostolių sumoje, nematerialiojo turto
pastabų 3 lentelėje nurodyta ataskaitinį laikotarpį
panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma
negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta NT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
pripažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje, NT pastabų 3 lent., 6 st. suma
negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta nematerialiojo turto, kuris
buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto
pelno ar nuostolio dalis pripažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje, nematerialiojo turto pastabų 3
lentelėje nurodyta ataskaitinį laikotarpį pripažintų
nuvertėjimo nuostolių suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta IMT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje, IMT pastabų 3 lent.
8 st. suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo
turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis panaikintų ar
sumažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje, ilgalaikio
materialiojo turto pastabų 3 lentelėje nurodyta
panaikintų ar ataskaitinį laikotarpį sumažintų
nuvertėjimo nuostolių suma negali būti lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta IMT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
pripažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje, IMT pastabų 3 lent. 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta ilgalaikio materialiojo
turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis pripažintų
nuvertėjimo nuostolių sumoje, ilgalaikio materialiojo
turto pastabų 3 lentelėje nurodyta ataskaitinį laikotarpį
pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma negali būti lygi
0.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš
VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar
nuostolio dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos,
Blokavimas
suderintos ir pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti informacijos
pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos
lentelėje nurodytos sunaudotų ir parduotų atsargų
savikainos sumos.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš
VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar
nuostolio dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos Sunaudotų ir parduotų atsargų
savikainos sąnaudos, suderintos ir
pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 25 VSAFAS, 1 pr. 1.9 eil.
nurodytos sumos.

Nematerialiojo turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su
pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar nuostolio
dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

Kodas
2
ELI-447

ELI-448

ELI-449

ELI-450

ELI-451

ELI-452

ELI-453

ELI-454

ELI-455

ELI-456

ELI-457

ELI-458

ELI-459

ELI-460

ELI-461

ELI-462

ELI-463

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

19 VSAFAS, 8
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė per ataskaitnį
laikotarpį

Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė per ataskaitnį
laikotarpį

Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė per ataskaitnį
laikotarpį. Biologinis turtas.
Naudojamas žemės ūkio veikloje

Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė per ataskaitnį
laikotarpį. Biologinis turtas.
Naudojamas ne žemės ūkio veikloje

Išnuomoto veiklos nuoma turto
balansinė vertė per ataskaitnį
laikotarpį

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

x

x

x

x

Gautinos pagrindinės nuomos įmokos x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Suteiktų paskolų įsigijimo savikaina x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną. Po penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikaina paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. Per
vienerius metus

x

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
x
balansinė vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną. Per vienerius metus

Suteiktų paskolų balansinė vertė
x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną. Nuo vienerių iki penkerių metų

Suteiktų paskolų balansinė vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną. Po penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikaina paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. Nuo
vienerių iki penkerių metų

x

x

11

Išnuomotos kitiems VSS veiklos nuomos būdu
Blokavimas
ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per
ataskaitinį laikotarpį, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos
(lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabų 1 lentelėje
nurodytos išnuomotos veiklos nuoma ilgalaikio
materialiojo turto balansinės vertės per ataskaitinį
laikotarpį.

X

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu turto Išnuomoto kt. VSS veiklos nuomos
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį. Biologinis būdu BT, naudojamo ž. ū. veikloje,
turtas naudojamas žemės ūkio veikloje
balansinė vertė, pateikta nederinamoje
eliminavimo inf., negali viršyti turto,
atsirandančio iš nuomos, fin. nuomos
(lizingo) ir kt., pastabų 1 lent., 3.1.
eil., 3 st. nurodytos sumos.

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu
Blokavimas
biologinio turto, naudojamo žemės ūkio veikloje,
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabų 1
lentelėje nurodytos išnuomoto veiklos nuoma
biologinio turto, naudojamo žemės ūkio veikloje,
balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį.

X

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu turto Išnuomoto kt. VSS veiklos nuomos
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį. Biologinis būdu BT, naudojamo ne ž.ū. veikloje,
turtas naudojamas ne žemės ūkio veikloje
balansinė vertė, pateikta nederinamoje
eliminavimo inf., negali viršyti turto,
atsirandančio iš nuomos, fin. nuomos
(lizingo) ir kt.pastabų 1 lent., 3.2. eil.,
3 st. nurodytos sumos.

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu
Blokavimas
biologinio turto, naudojamo ne žemės ūkio veikloje,
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabų 1
lentelėje nurodytos išnuomoto veiklos nuoma
biologinio turto, naudojamo ne žemės ūkio veikloje,
balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį.

X

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu turto Išnuomotų kitiems VSS veiklos
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį
nuomos būdu atsargų balansinė vertė,
pateikta nederinamoje eliminavimo
inf., negali viršyti turto, atsirandančio
iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo)
ir kt. perdavimo sutarčių, pastabų 1
lent., 3 st. nurodytos sumos.

Išnuomotų kitiems VSS veiklos nuomos būdu atsargų Blokavimas
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir kitų perdavimo sutarčių, pastabų 1
lentelėje nurodytos išnuomotų veiklos nuoma atsargų
balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį.

Gautinos iš kitų VSS būsimosios pagrindinės
nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną

Gautinos iš kitų VSS būsimosios
pagrindinės nuomos įmokos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną,
pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 19 VSAFAS, 8 pr., 3 st.
nurodytos suma.

Gautinos iš kitų VSS būsimosios pagrindinės nuomos
įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną,
pateiktos su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti būsimųjų pagrindinių
nuomos įmokų, numatomų gauti pagal pasirašytas
veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius lentelėje
nurodytos gautinų pagrindinės nuomos įmokų
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sumos.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta BT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje, BT pastabų 2 lent.,
8 st. suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta biologinio turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno
ar nuostolio dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo
nuostolių sumoje, biologinio turto pastabų 2 lentelėje
nurodyta biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina
arba normatyvinėmis kainomis, panaikintų ar
sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių suma negali būti
lygi 0.

Kadangi nederinamoje eliminavimo
inf. buvo pateikta BT, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu)
nerealizuoto pelno ar nuostolio dalis
pripažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje, BT pastabų 2 lent., 6 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta biologinio turto, kuris buvo
įsigytas iš VSS su pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno
ar nuostolio dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje, biologinio turto pastabų 2 lentelėje nurodyta
biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis, pripažintų turto nuvertėjimo
nuostolių suma negali būti lygi 0.

Trečiųjų asmenų, kurie yra VSS,
laikomų atsargų ataskaitinio
laikotarpio balansinė vertė, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti atsargų
pastabų 2 lent., 3 st. nurodytos sumos.

Trečiųjų asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, Blokavimas
laikomų atsargų ataskaitinio laikotarpio balansinė
vertė, pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti atsargų pastabų 2 lentelėje
nurodytos trečiųjų asmenų laikomų atsargų sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų
įsigijimo savikainos dalis per 1 m.,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 6 pr. 1.1. eil., 3
st. nurodytos sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikainos
Blokavimas
dalis per vienerius metus, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių lentelėje
nurodytos suteiktų paskolų įsigijimo savikainos dalies
per vienerius metus.

Kitiems VSS suteiktų paskolų
įsigijimo savikainos dalis nuo 1 m. iki
5 m., pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 6 pr. 1.2. eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikainos
dalis nuo vienerių iki penkerių metų, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti po vienerių metų gautinų sumų pagal
grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis
lentelėje nurodytos suteiktų paskolų įsigijimo
savikainos dalies nuo vienerių iki penkerių metų.

Kitiems VSS suteiktų paskolų
įsigijimo savikainos dalis po 5 m.,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 6 pr. 1.1. eil., 3
st. nurodytos sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikainos
Blokavimas
dalis po penkerių metų, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių lentelėje
nurodytos suteiktų paskolų įsigijimo savikainos dalies
po penkerių metų.

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS
sumų įsigijimo savikainos dalis per 1
m., pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 6 pr. 2.1. eil., 3. st.
nurodytos sumos.

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS sumų įsigijimo
savikainos dalis per vienerius metus, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti po vienerių metų gautinų sumų pagal
grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių
lentelėje nurodytos kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS
sumų įsigijimo savikainos dalies per vienerius metus.

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS
sumų balansinės vertės dalis per 1 m.,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 6 pr. 2.1. eil., 5.
st. nurodytos sumos.

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS sumų balansinės
Blokavimas
vertės (per vienerius metus) dalis per vienerius metus,
pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti po vienerių metų gautinų
sumų pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų
dalių lentelėje nurodytos kitų gautinų sumų balansinės
vertės dalies per vienerius metus.

Biologinio turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su
pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar nuostolio
dalis pripažintų nuvertėjimo nuostolių sumoje

Suteiktų paskolų įsigijimo savikaina x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną. Nuo vienerių iki penkerių metų

10

Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu turto Išnuomoto kitiems VSS veiklos
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį
nuomos būdu IMT balansinė vertė,
pateikta nederinamoje eliminavimo
inf., negali viršyti turto, atsirandančio
iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo)
ir kt. perdavimo sutarčių, pastabų 1
lent., 3 st. nurodytos sumos.

Pateikta biologinio turto, įvertinto
x
įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis. Pripažintų
turto nuvertėjimo nuostolių suma

Suteiktų paskolų įsigijimo savikaina x
paskutinę ataskaitinio laikotarpio
dieną. Per vienerius metus

Kontrolės tekstas

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

8
9
Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu
Blokavimas
nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį
laikotarpį, pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti turto,
atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir
kitų perdavimo sutarčių, pastabų 1 lentelėje nurodytos
išnuomotos veiklos nuoma nematerialiojo turto
balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį.

Biologinio turto, kuris buvo įsigytas iš VSS su
pelnu (nuostoliu) nerealizuoto pelno ar nuostolio
dalis panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių
sumoje

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

6
7
Išnuomoto kitiems VSS veiklos nuomos būdu turto Išnuomotos kitiems VSS veiklos
balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį
nuomos būdu NT balansinė vertė,
pateikta nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti turto,
atsirandančio iš nuomos, finansinės
nuomos (lizingo) ir kt. perdavimo
sutarčių, pastabų 1 lent., 3 st.
nurodytos sumos.

Pateikta biologinio turto, įvertinto
x
įsigijimo savikaina arba
normatyvinėmis kainomis. Panaikintų
ar sumažintų turto nuvertėjimo
nuostolių suma

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų
ataskaitinio laikotarpio balansinė
vertė

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Trečiųjų asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus
subjektai, laikomų atsargų ataskaitinio laikotarpio
balansinė vertė

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikaina.
Per vienerius metus

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikaina.
Nuo vienerių iki penkerių metų

Kitiems VSS suteiktų paskolų įsigijimo savikaina.
Po penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS sumų įsigijimo
savikaina. Per vienerius metus

Kitų ilgalaikių gautinų iš kitų VSS sumų balansinė
vertė (per vienerius metus)

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

Kitiems VSS suteiktų paskolų balansinė vertė. Nuo Kitiems VSS suteiktų paskolų
vienerių iki penkerių metų
balansinės vėrės dalis nuo 1 m. iki 5
m., pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 1.2. eil., 5 st. nurodytos
sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų balansinės vėrės dalis
Blokavimas
nuo vienerių iki penkerių metų, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių lentelėje
nurodytos kitų gautinų sumų balansinės vertės dalies
nuo vienerių iki penkerių metų.

Kitiems VSS suteiktų paskolų balansinė vertė. Po
penkerių metų

Kitiems VSS suteiktų paskolų
balansinės vertės dalis po 5 m.,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 1.3. eil., 5 st.
nurodytos sumos.

Kitiems VSS suteiktų paskolų balansinės vėrės dalis po Blokavimas
penkerių metų, pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti po vienerių
metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ir jų
einamųjų metų dalių lentelėje nurodytos kitų gautinų
sumų balansinės vertės dalies po penkerių metų.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS įsigijimo savikainos dalis nuo 1
m. iki 5 m., pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 2.2. eil., 3 st. nurodytos
sumos.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
Blokavimas
savikainos dalis nuo vienerių iki penkerių metų,
pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti po vienerių metų gautinų
sumų pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų
dalių lentelėje nurodytos kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos dalies nuo vienerių iki penkerių
metų.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina. Nuo vienerių iki penkerių metų

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

Kodas
2
ELI-464

ELI-465

ELI-466

ELI-467

ELI-468

ELI-469

ELI-470

ELI-471

ELI-472

ELI-473

ELI-474

ELI-475

ELI-476

ELI-477

ELI-478

ELI-479

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

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

17 VSAFAS, 10
priedas

17 VSAFAS, 10
priedas

17 VSAFAS, 11
priedas

17 VSAFAS, 11
priedas

17 VSAFAS, 11
priedas

Nereglamentuota

19 VSAFAS, 7
priedas

19 VSAFAS, 4
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

19 VSAFAS, 6
priedas

18 VSAFAS, 3
priedas

18 VSAFAS, 3
priedas

18 VSAFAS, 3
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikaina paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. Po
penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas. Nuo vienerių iki
penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumas. Po penkerių metų

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

x

x

Nominalioji finansinių įsipareigojimų x
vertė

Balansinė finansinių įsipareigojimų
vertė

Beprocentės paskolos

x

x

Paskolos su fiksuota palūkanų norma x

Paskolos su kintama palūkanų norma x

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio x
sąnaudomis ir subnuomos įmokų
pripažintų laikotarpio pajamomis
sumos

Mokėtinos pagrindinės nuomos
įmokos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną

Palūkanos

Neuždirbtos nuomos pajamos

Negarantuojamoji likvidacinė vertė

x

x

x

x

Atidėjinių vertės padidėjimas,
x
išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo

Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl
diskontavimo

Panaudota atidėjinių suma

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina. Po penkerių metų

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS įsigijimo savikainos dalis po 5
m., pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 2.3. eil., 3 st. nurodytos
sumos.

8
Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikainos dalis po penkerių metų, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti po vienerių metų gautinų sumų pagal
grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių
lentelėje nurodytos kitų ilgalaikių gautinų sumų
įsigijimo savikainos dalies po penkerių metų.

9
Blokavimas

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta kitų ilg. gautinų sumų iš kitų
VSS įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumo dalis nuo 1 m. iki 5 m.,
17 VSAFAS, 2.2. eil., 4 st. nurodyta
suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta kitų ilgalaikių gautinų
sumų iš kitų VSS įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumo dalis nuo vienerių iki penkerių metų,
po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo
laikotarpius ir jų einamųjų metų dalių lentelėje
nurodyta kitų ilgalaikių gautinų sumų įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės skirtumo dalis nuo
vienerių iki penkerių metų negali būti lygi 0.

Blokavimas

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta kitų ilgalaikių gautinų sumų iš
kitų VSS įsigijimo savikainos ir
balansinės vertės skirtumo dalis po 5
m., 17 VSAFAS, 2.3. eil., 4 st.
nurodyta suma negali būti lygi 0.

Blokavimas
Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje buvo pateikta kitų ilgalaikių gautinų
sumų iš kitų VSS įsigijimo savikainos ir balansinės
vertės skirtumo dalis po penkerių metų, po vienerių
metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ir jų
einamųjų metų dalių lentelėje nurodyta kitų ilgalaikių
gautinų sumų įsigijimo savikainos ir balansinės vertės
skirtumo dalis po penkerių metų negali būti lygi 0.

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne
vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, nominalioji nuosavybės vertybinių popierių,
vertė
kuriuos įsigijo VSS, nominalioji vertė,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 10 pr., 2 st.
nurodytos sumos.

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
Blokavimas
vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, nominalioji
vertė, pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir
išpirkimo laikotarpius lentelėje nurodytos finansinių
įsipareigojimų, nominaliosios vertės.

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, balansinė
vertė

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių,
kuriuos įsigijo VSS, balansinė vertė,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 10 pr., 3 st.
nurodytos sumos.

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
Blokavimas
vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, balansinė
vertė, pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti gautų paskolų ir išleistų ne
nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir
išpirkimo laikotarpius lentelėje nurodytos finansinių
įsipareigojimų, balansinės vertės.

Iš VSS gautų beprocenčių paskolų
įsigijimo savikaina, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 11 pr., 3 st. nurodytos
sumos.

Iš VSS gautų beprocenčių paskolų įsigijimo savikaina, Blokavimas
pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti informacijos apie paskolų
įvykdymo terminus ir palūkanų normas lentelėje
nurodytos beprocenčių paskolų įsigijimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Iš VSS gautų paskolų fiksuotomis
palūkanomis įsigijimo savikaina,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 11 pr. 4 st.
nurodytos sumos.

Iš VSS gautų paskolų su fiksuotomis palūkanomis
Blokavimas
įsigijimo savikaina, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
informacijos apie paskolų įvykdymo terminus ir
palūkanų normas lentelėje nurodytos paskolų su
fiksuotomis palūkanomis įsigijimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Iš VSS gautų paskolų su kintama
palūkanų norma įsigijimo savikaina,
pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 17 VSAFAS, 11 pr. 5 st.
nurodytos sumos.

Iš VSS gautų paskolų su kintama palūkanų norma
Blokavimas
įsigijimo savikaina, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
informacijos apie paskolų įvykdymo terminus ir
palūkanų normas lentelėje nurodytos paskolų su
kintama palūkanų norma įsigijimo savikainos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Nuomos įmokos, pripažintos laik.
sąnaudomis ir subnuomos įmokų,
pripažintų laik. pajamomis, negali
viršyti įsipareigojimų, atsirandančių iš
nuomos, fin. nuomos (lizingo) ir kt.
turto perdavimo sutarčių, pastabų 1
lent., 3 st. nurodytos sumos.

Nuomos įmokos, sumokėtos kitiems VSS, pripažintos Blokavimas
laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokos
pripažintos laikotarpio pajamomis, pateiktos su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos,
finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo
sutarčių, pastabų 1 lentelėje nurodytos pagrindinės
nuomos įmokų (sąnaudų) sumos.

Būsimosios pagrindinės nuomos
įmokos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną, kurias numatoma
sumokėti VSS, pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 19
VSAFAS, 7 pr., 3 st. nurodytos sumos.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos paskutinę
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio dieną, kurias numatoma
sumokėti VSS pagal pasirašytas veiklos nuomos
sutartis ir kurios pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti būsimųjų
pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti
pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis lentelėje
nurodytos mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Palūkanos nuo finansinės nuomos
paslaugos gavėjo įsipareigojimų ,
pateiktos su partneriu nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 19 VSAFAS, 4 pr., 5 eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Palūkanos nuo finansinės nuomos paslaugos gavėjo
įsipareigojimų , pateiktos su partneriu nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti finansinės
nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų pagal
laikotarpius lentelėje nurodytos palūkanų sumos.

Neuždirbtos nuomos pajamos,
pateiktos su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 19 VSAFAS, 6 pr., 5 eil., 3 st.
nurodytos sumos.

Neuždirbtos nuomos pajamos, pateiktos su partneriais Blokavimas
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės pagal
finansinės nuomos sutartis pagal laikotarpius lentelėje
nurodytų neuždirbtų nuomos pajamų.

Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą
vertės negarantuojamoji likvidacinė
vertė, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 19
VSAFAS, 6 pr., 7 eil., 3 st. nurodytos
sumos.

Bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą vertės
negarantuojamoji likvidacinė vertė, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti bendrųjų investicijų į nuomojamą turtą
vertės pagal finansinės nuomos sutartis pagal
laikotarpius lentelėje nurodytos negarantuojamosios
likvidacinės vertės.

Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus
padidėjimą dėl diskontavimo, pateiktas
su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 18 VSAFAS, 3 pr., 4 st.
nurodytos sumos.

Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl Blokavimas
diskontavimo, pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti atidėjinių
pagal jų paskirtį lentelėje nurodytos atidėjinių vertės
padidėjimo, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo,
sumos.

Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo, su Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl
kitais VSS
diskontavimo, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 3 pr., 5 st. nurodytos sumos.

Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo,
Blokavimas
pateiktas su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti atidėjinių pagal jų paskirtį
lentelėje nurodytos atidėjinių vertės pasikeitimo sumos.

Panaudota atidėjinių suma, su kitais VSS

Panaudota atidėjinių suma, pateikta su partneriais
Blokavimas
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
atidėjinių pagal jų paskirtį lentelėje nurodytos
panaudotų atidėjinių sumos.

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės skirtumas. Nuo
vienerių iki penkerių metų

Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikainos ir balansinės vertės skirtumas. Po
penkerių metų

Iš VSS gautų beprocenčių paskolų įsigijimo
savikaina

Iš VSS gautų paskolų su fiksuota palūkanų norma
įsigijimo savikaina

Iš VSS gautų paskolų su kintama palūkanų norma
įsigijimo savikaina

Nuomos įmokų, pripažintų laikot. sąnaudomis, ir
subnuomos įmokų, pripažintų laikot. pajamomis,
sumų eliminavimo inf.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną, kurias numatoma
sumokėti VSS pagal pasirašytas veiklos nuomos
sutartis

Palūkanų nuo finansinės nuomos paslaugos gavėjo
įsipareigojimų

Neuždirbtos nuomos pajamos

Negarantuojamoji likvidacinė vertė

Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą
dėl diskontavimo, su kitais VSS

Panaudota atidėjinių suma, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 3 pr., 6 st. nurodytos sumos.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
727

Kodas
2
ELI-480

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Panaikinta atidėjinių suma

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

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6
Panaikinta atidėjinių suma, su kitais VSS

7
Panaikinta atidėjinių suma, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 3 pr., 7 st. nurodytos sumos.

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Panaikinta atidėjinių suma, pateikta su partneriais
Blokavimas
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
atidėjinių pagal jų paskirtį lentelėje nurodytos
panaikintos atidėjinių sumos.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

ELI-481

ELI-482

ELI-483

ELI-484

ELI-485

ELI-486

ELI-487

ELI-488

ELI-489

ELI-490

ELI-491

ELI-492

ELI-493

ELI-494

ELI-495

18 VSAFAS, 4
priedas

18 VSAFAS, 5
priedas

18 VSAFAS, 5
priedas

18 VSAFAS, 5
priedas

18 VSAFAS, 5
priedas

18 VSAFAS, 5
priedas

Nereglmanentuota

17 VSAFAS, 13
priedas

Nereglmanentuota

Nereglmanentuota

Nereglmanentuota

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

Atidėjiniių įsigijimo savikaina
(nediskontuota) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį

Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo
suteiktos garantijos per ataskaitinį
laikotarpį

x

x

x

Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės x
(savivaldybės) garantijų, kurie
priskiriami prie tiesioginės valstybės
(savivaldybės) skolos per ataskaitinį
laikotarpį

Suteiktos valstybės garantijos dėl
vidaus paskolų

Suteiktos valstybės garantijos dėl
vidaus paskolų.

x

x

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta x
iš mainų sandorių:

Įsipareigojimų įsigijimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

x

Finansinio turto balansinė vertė litais x

Finansinio turto balansinė vertė
valiuta

Suma, kuri gali būti reikalinga
neapibrėžtajam įsipareigojimui
padengti

x

x

Perduotos finansavimo sumos kitiems x
viešojo sektoriaus subjektams

Gautos finansavimo sumos, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą

Neatlygintinai gautas turtas

Grąžintos finansavimo sumos

x

x

x

Atidėjinių, kuriuos reikės sumokėti VSS, įsigijimo
savikaina (nediskontuota)

Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį

Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos
garantijos per ataskaitinį laikotarpį

Atidėjinių, kuriuos reikės sumokėti
VSS, įsigijimo savikaina
(nediskontuota), pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 4 pr. 3 st. nurodytos sumos.

Atidėjinių, kuriuos reikės sumokėti VSS , įsigijimo
Blokavimas
savikaina (nediskontuota), pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką lentelėje
nurodytos atidėjinių įsigijimo savikainos
(nediskontuotos).

Suteiktos garantijos VSS dėl išduotų
paskolų, pateiktos su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 5 pr., 4 st. nurodytos
sumos.

Suteiktos garantijos VSS dėl išduotų paskolų, pateiktos Blokavimas
su partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti suteiktų garantijų dėl paskolų lentelėje
nurodytos paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per
ataskaitinį laikotarpį sumos.

Suteiktų garantijų VSS dėl išduotų
paskolų, grąžinta suma, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 5 pr., 5 st. nurodytos sumos.

Blokavimas
Suteiktų garantijų VSS dėl išduotų paskolų, grąžinta
suma, pateikta su partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti suteiktų garantijų dėl
paskolų lentelėje nurodytos išduotų paskolų, dėl kurių
buvo suteiktos garantijos, grąžintos sumos per
ataskaitinį laikotarpį.

Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie
(savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį
priskiriami prie tiesioginės valstybės
(savivaldybės) skolos, pateikti su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 18
VSAFAS, 5 pr., 6 st. nurodytos
sumos.

Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės)
Blokavimas
garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės
(savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį, pateikti
su partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti suteiktų garantijų dėl paskolų lentelėje
nurodytos įsipareigojimų dėl suteiktų valstybės
(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie
tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per
ataskaitinį laikotarpį sumos

Suteiktos valstybės garantijos VSS dėl vidaus
paskolų

Kadangi su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje buvo
pateikta suteiktų garantijų VSS dėl
išduotų paskolų valiutų kursų
pasikeitimo įtaka, 18 VSAFAS, 5 pr.,
7 st. nurodyta suma negali būti lygi 0.

Kadangi su partneriais nederinamoje eliminavimo
Blokavimas
informacijoje buvo pateikta suteiktų garantijų VSS dėl
išduotų paskolų valiutų kursų pasikeitimo įtaka,
suteiktų garantijų dėl paskolų lentelėje nurodyta valiutų
kursų pasikeitimo įtaka negali būti lygi 0.

Išduotų paskolų, dėl kurių suteiktos
valstybės garantijos VSS, likutis,
pateiktas su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali
viršyti 18 VSAFAS, 5 pr., 9 st.
nurodytos sumos.

Išduotų paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės
Blokavimas
garantijos VSS, likutis, pateiktas su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
suteiktų garantijų dėl paskolų lentelėje nurodyto
išduotų paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos,
likučio.

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta
iš mainų sandorių su VSS, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti kitų
pajamų pastabų 2 lentelėje nurodytos
sumos.

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų
Blokavimas
sandorių su VSS, pateikta su partneriais nederinamoje
eliminavimo informacijoje, negali viršyti kitų pajamų
pastabų 2 lentelėje nurodytos turto ir paslaugų pajamų
sumos, gautos iš mainų sandorių.

Įsipareigojimų kitiems VSS įsigijimo
savikainos dalis nacionaline ir užsienio
valiutomis, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti 17
VSAFAS, 13 pr., 4 st. nurodytos
sumos.

Įsipareigojimų kitiems VSS įsigijimo savikainos dalis Blokavimas
nacionaline ir užsienio valiutomis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
informacijos apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir
užsienio valiutomis lentelėje nurodytos įsipareigojimų
įsigijimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS,
ataskaitinio laikotarpio balansinė vertė
litais, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti finansinės
rizikos valdymo pastabų 1 lentelėje
nurodytos sumos.

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS, ataskaitinio
Blokavimas
laikotarpio balansinė vertė litais, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
finansinės rizikos valdymo pastabų 1 lentelėje
nurodytos finansinio turto balansinės vertės litais.

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS,
ataskaitinio laikotarpio balansinė vertė
valiuta, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti finansinės
rizikos valdymo pastabų 1 lentelėje
nurodytos sumos.

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS, ataskaitinio
laikotarpio balansinė vertė valiuta, pateikta su
partneriais nederinamoje eliminavimo informacijoje,
negali viršyti finansinės rizikos valdymo pastabų 1
lentelėje nurodytos finansinio turto balansinės vertės
valiuta.

Suteiktos valstybės garantijos VSS dėl vidaus
paskolų

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų
sandorių su VSS

Įsipareigojimų kitiems VSS įsigijimo savikainos
dalis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS, ataskaitinio
laikotarpio balansinė vertė litais

Finansinio turto, įsigyto iš kitų VSS, ataskaitinio
laikotarpio balansinė vertė valiuta

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam
Suma, kuri gali būti reikalinga
įsipareigojimui viešojo sektoriaus subjektui padengti neapibrėžtajam įsipareigojimui VSS
padengti, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo
informacijoje, negali viršyti
neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto
pastabų 1 lentelėje nurodytos sumos.

Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam
Blokavimas
įsipareigojimui VSS padengti, pateikta su partneriais
nederinamoje eliminavimo informacijoje, negali viršyti
neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto pastabų 1 lentelėje
nurodytos sumos, kuri gali būti reikalinga
neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti.

Perduota kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)

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.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos, Per ataskaitinį laikotarpį gautos
išskyrus nemokamai gautą turtą (+)
finansavimo sumos iš ES, užsienio
valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų
šaltinių, išskyrus neatlygintinai gautą
turtą, suderintos su VSS, negali viršyti
20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil., 4 st.
nurodytoms sumoms.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš Blokavimas
ES, užsienio valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų
šaltinių, išskyrus nemokamai gautą turtą, suderintos su
VSS, negali viršyti finansavimo sumų pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį
lentelėje nurodytų gautų finansavimo sumų, išskyrus
neatlygintinai gautą turtą, sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas
(+)

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai
gauto turto sumos iš ES, užsienio
valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų
šaltinių, suderintos su VSS, negali
viršyti 20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil., 6
st., nurodytoms sumoms.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauto turto 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
neatlygintinai gauto turto sumoms.

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

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos 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 nurodytų grąžintų
finansavimo sumų sumai.

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos (-)

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

Kodas
2
ELI-496

ELI-497

ELI-498

ELI-499

ELI-500

ELI-501

ELI-502

ELI-503

ELI-504

ELI-505

ELI-506

ELI-507

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 7
priedas

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

20 VSAFAS, 4
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

5 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
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
(netiesioginiai pinigų srautai)

Kitos gautinos sumos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

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

x

x

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

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
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
(netiesioginiai pinigų srautai)

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

Iš valstybės biudžeto, Iš savivaldybių biudžetų

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Gautos finansavimo sumos (iš ES,
tarpt. org. ir kt. šaltinių) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (tiesiog. pinigų
srautai), suderintos su VSS, negali
viršyti 5 VSAFAS, 2 pr., C IV.3 ir
IV.4 eil., 3 st. nurodytai sumai.

8
9
Gautos finansavimo sumos (iš ES, užsienio valstybių, Blokavimas
tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(tiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS, negali
viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytoms gautoms
finansavimo sumoms ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (tiesioginiai pinigų
srautai).

Gautos finansavimo sumos (iš ES,
tarpt. org. ir kt. šaltinių) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per atask.
laikotarpį (netiesiog. pinigų srautai),
suderintos su VSS, negali viršyti 5
VSAFAS, 2 pr., C IV.3 ir IV.4 eil., 4
st. nurodytai sumai.

Gautos finansavimo sumos (iš ES, užsienio valstybių,
tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių) ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai), suderintos su VSS,
negali viršyti pinigų srautų ataskaitoje nurodytoms
gautoms finansavimo sumoms ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(netiesioginiai pinigų srautai).

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 (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

20 VSAFAS, 4
Finansavimo sumų iš valstybės
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).

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
(netiesioginiai pinigų srautai)

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautas turtas
(+)

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

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

X

X

X

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 (-)

Neatlygintinai gautas turtas

11

Blokavimas

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.

x

10

X

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)

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

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

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

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

TSK - tarpusavio sandorių derinimo kontrolės
755

756

757

758

759

760

TSK-001

TSK-002

TSK-003

TSK-004

TSK-005

TSK-006

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto įsigijimo savikainaį (-). 2
stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių
suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto įsigijimo savikainos suma (2 st.)
turi sutapti su su detalizavimo pagal
nematerialiojo turto tipus suma (9 st.)

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikainos
suma turi sutapti su detalizavimo pagal nematerialiojo
turto tipų suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma (iki perdavimo) (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių
suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma (2
st.) turi sutapti su su detalizavimo
pagal nematerialiojo turto tipus suma
(9 st.)

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma turi sutapti su su detalizavimo pagal
nematerialiojo turto tipų suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma (iki perdavimo) (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių
suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (2 st.)
turi sutapti su su detalizavimo pagal
nematerialiojo turto tipus suma (9 st.)

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma turi sutapti su detalizavimo pagal nematerialiojo
turto tipų suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (+). 2
stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina (+).
3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (2 st.) turi
sutapti su su detalizavimo pagal
nematerialiojo turto tipus suma (9 st.)

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai perduoto
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos suma turi
sutapti su su detalizavimo pagal nematerialiojo turto
tipų suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (-). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių
suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma (iki
perdavimo) (2 st.) turi sutapti su su
detalizavimo pagal nematerialiojo turto
tipus suma (9 st.)

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauto
nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma turi
sutapti su detalizavimo pagal nematerialiojo turto tipų
suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (-). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8 stulpelių
suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (2 st.) turi sutapti su su
detalizavimo pagal nematerialiojo turto
tipus suma (9 st.)

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauto
nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma turi
sutapti su detalizavimo pagal nematerialiojo turto tipų
suma

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

Kodas
2
TSK-007

TSK-008

TSK-009

TSK-010

TSK-011

TSK-012

TSK-013

TSK-014

TSK-015

TSK-016

TSK-017

TSK-018

TSK-019

TSK-020

TSK-021

TSK-022

TSK-023

TSK-024

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

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

4
5
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(-). 2 stulpelis

6
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
stulpelių suma

7
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį
turtą suma (15 st.)

8
Neatlygintinai perduoto ilgalaikį materialųjį turtą
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikainos suma turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma

9
Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (+). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma (15 st.)

Neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį turtą suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Nereglamentuota
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-).
2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (+). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma (15 st.)

Neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį turtą suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės suma
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal ilgalaikį materialųjį turtą suma
(15 st.)

Neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės suma
turi sutapti su detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį
turtą suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį
turtą suma (15 st.)

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma turi sutapti su detalizavimo pagal ilgalaikį
materialiųjį turtą suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma (15 st.)

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialiųjį turtą suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-).
2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma (15 st.)

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialiųjį turtą suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS Nereglamentuota
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės suma
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal ilgalaikį materialiųjį turtą suma
(15 st.)

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės suma
turi sutapti su detalizavimo pagal ilgalaikį materialiųjį
turtą suma

Sumažėjimas dėl neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų kitam
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Sumažėjimas dėl neatlygintinai perleistų
(paskirstytų) atsargų kitam VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stulpelių suma

Sumažėjimas dėl neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų suma
kitam VSS per ataskaitinį laikotarpį (2
st.)turi sutapti su detalizavimo pagal
atsargas suma (10 st.)

Neatlygintinai perduotų atsargų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje sumažėjimas
dėl neatlygintinai perleistų (paskirstytų) atsargų suma
kitam VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) kitam VSS
atsargų nuvertėjimo suma (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal atsargas
suma (10 st.)

Neatlygintinai perduotų atsargų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį neatlygintinai perleistų (paskirstytų) kitam
VSS atsargų nuvertėjimo suma turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma

Nereglamentuota

Nereglamentuota

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
iš kito VSS įsigijimo savikaina (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, gautų atsargų iš kito VSS įsigijimo
9 stulpelių suma
savikainos suma (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma (10
st.)

Nemokamai gautų atsargų eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito VSS įsigijimo
savikainos suma turi sutapti su detalizavimo pagal
atsargas suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų
sukauptas nuvertėjimas (iki
perdavimo) (-). 2 stulpelis

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautų atsargų Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo) (-). 3, 4, 5, gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas
6, 7, 8, 9 stulpelių suma
(iki perdavimo) (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma (10
st.)

Nemokamai gautų atsargų eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito VSS įsigijimo
savikainos suma turi sutapti su detalizavimo pagal
atsargas suma

Blokavimas

X

X

X

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo
Nereglamentuota
turto įsigijimo savikaina per
ataskaitinį laikotarpį (+). 2 stulpelis
ir išankstinių mokėjimų kitiems VSS
už nematerialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+). 2 stulpelis iš D-E06-CZF. Ir
pirkto iš kito VSS ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
per ataskaitinį laikotarpį (+). 2
stulpelis iš D-E11-B-ZF.

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto įsigijimo
savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+) ir išankstinių
apmokėjimų už nematerialųjį turtą kitiems VSS,
pergrupavimai (+/-) (+). 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 stulpelių
suma iš D-E06-C-ZF.
Ir išankstinių mokėjimų kitiems VSS už
nematerialųjį turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+). 4, 5 stulpelių suma iš DE11-B-ZF.

Bendra pirkto NT įsig. savikainos
suma (2 st), išankstinių apmok. už NT
pergrupavimų suma (2 st) ir
išankstinių mokėjimų už NT įsig.
savikainos pokyčio per laikotarpį suma
(2 st) turi sutapti su bendra
detalizavimo pagal NT grupes suma
(11 st) ir (6 st)

Nematerialiojo turto įsigijimo ir Išankstinių mokėjimų Blokavimas
už nematerialųjį turtą eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formose bendra Pirkto iš kito VSS
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos ir Išankstinių
apmokėjimų už nematerialųjį turtą kitiems VSS
pergrupavimų bei išankstinių mokėjimų kitiems VSS
už nematerialųjį turtą įsigijimo savikainos pokyčio
suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
Detalizavimo pagal nematerialųjį turtą ir Išankstinių
mokėjimų už nematerialųjį turtą pirkto turto įsigijimo
savikainos bei Išankstinių mokėjimų už nematerialųjį
turtą pergrupavimų suma.

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio
Nereglamentuota
materialiojo turto įsigijimo savikaina
per ataskaitinį laikotarpį (+). 2
stulpelis ir išankstinių apmokėjimų už
ilgalaikį materialųjį turtą kitiems
VSS, pergrupavimai (+/-) (+). 2
stulpelis iš D-E06-F-ZF.
Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už
ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) . 2 stulpelis iš D-E11-CZF

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+) ir
išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
kitiems VSS, pergrupavimai (+/-) (+). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma iš D-E06-FZF.
Ir išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
materialųjį turtą įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+). 4, 5 stulpelių suma iš DE11-C-ZF.

Bendra pirkto IMT įsig. savikainos
suma (2 st), išankstinių apmok. už
IMT pergrupavimų suma (2 st) ir
išankst. mokėjimų už IMT įsig.
savikainos pokyčio per laikotarpį suma
(2 st) turi sutapti su bendra
detalizavimo pagal IMT grupes
suma(15 st) ir (6 st)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ir Išankstinių
Blokavimas
mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formose bendra Pirkto
iš kito VSS ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikainos ir Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą kitiems VSS pergrupavimų bei
Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį
materialųjį turtą įsigijimo savikainos pokytis per
laikotarpį suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti
su bendra detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį turtą
suma kartu su išankstinių mokėjimų už ilgalaikį
materialųjį turtą pirkto turto įsigijimo savikainos ir
šankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą
pergrupavimų suma.

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo Nereglamentuota
savikaina per ataskaitinį laikotarpį
(+). 2 stulpelis

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo savikaina per Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stulpelių savikainos suma per ataskaitinį
suma
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma (10
st.)

Atsargų įsigijimo eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti
su detalizavimo pagal atsargas suma

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo Nereglamentuota
ir biologinio turto pardavimo kitam
VSS pelnas arba nuostolis (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo kitam VSS pelnas arba nuostolis
(+/-) (išskaičiuotas)

Ilg. materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo kitam VSS
pelnas arba nuostolis yra lygus Ilg.
materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo kitam VSS
pelnui arba nuostolui pateiktam pagal
atskiras finansines eilutes).

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
Blokavimas
turto pardavimo kitam VSS pelnas arba nuostolis (+/-)
(išskaičiuotas) yra lygus Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo kitam VSS
pelnui arba nuostolui (+/-) (pateiktam pagal atskiras
finansines eilutes)

Pelnas arba nuostolis iš atsargų
pardavimo (+/-) (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes)

Pelnas arba nuostolis iš atsargų pardavimo (+/-)
(išskaičiuotas)

Pelnas arba nuostolis iš atsargų
pardavimo (pateiktas pagal atskiras
finansines eilutes) yra lygus Pelnui
arba nuostoliui iš atsargų pardavimo
(išskaičiuotam).

Pelnas arba nuostolis iš atsargų pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
Pelnui arba nuostoliui iš atsargų pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
Pelnas arba nuostolis iš finansinio
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/- turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
) (išskaičiuotas)
VP) pardavimo (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finans. turto
laikomo parduoti (ne nuosavybės VP)
pardavimo (išskaičiuotam).

11

X

Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito
VSS įsigijimo savikaina (+). 2
stulpelis

Nereglamentuota

10

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perleistų
(paskirstytų) kitam VSS atsargų nuvertėjimo suma
(+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stulpelių suma

Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (išskyrus ne
nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Per ataskaitinį laikotarpį
Nereglamentuota
neatlygintinai perleistų (paskirstytų)
kitam VSS atsargų nuvertėjimo suma
(+). 2 stulpelis

Nereglamentuota

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
Blokavimas
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio turto laikomo
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

Kodas
2
TSK-025

TSK-026

TSK-027

TSK-028

TSK-029

TSK-030

TSK-031

TSK-032

TSK-033

TSK-034

TSK-035

TSK-036

TSK-037

TSK-038

TSK-039

TSK-040

TSK-041

TSK-042

TSK-043

TSK-044

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne
nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotas)

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS Nereglamentuota
už biologinį turtą (įsigijimo
savikaina), vertinamo tikrąja verte,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+).
2 stulpelis

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį
turtą (įsigijimo savikaina), vertinamo tikrąja verte,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+). 4, 5, 6
stulpelių suma

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS
už biologinį turtą (įsigijimo
savikaina), vertinamo įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+). 2 stulpelis

Išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį
turtą (įsigijimo savikaina), vertinamo įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+). 4, 5, 6
stulpelių suma

Nereglamentuota

Socialinių įmokų, gautų avansu,
Nereglamentuota
sumos iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+). 2 stulpelis

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
VP) pardavimo (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
VP) pardavimo (išskaičiuotam).

8
Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

9
Blokavimas

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už
biologinį turtą (įsigijimo savikaina),
vertinamo tikrosios vertės pokytis per
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su 7 st
suma.

Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą tikrąja verte
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
išankstiniai mokėjimai kitiems VSS už biologinį turtą
(įsigijimo savikaina), vertinamo tikrosios vertės pokytis
per laikotarpį turi sutapti su išankstinių mokėjimų už
biologinį turtą tikrąja verte įsigijimų, padidėjimų bei
sumažėjimų dėl pergrupavimų suma

Išankstinių mokėjimų suma kitiems
VSS už biologinį turtą (įsigijimo
savikaina), vertinamo įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis
kainomis pokytis per laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su (7 st.) suma.

Blokavimas
Išankstinių mokėjimų už biologinį turtą įsigijimo
savikaina arba normatyvinėmis kainomis eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje išankstinių
mokėjimų suma kitiems VSS už biologinį turtą
(įsigijimo savikaina), vertinamo įsigijimo savikaina
arba normatyvinėmis kainomis pokytis per laikotarpį
turi sutapti su išankstinių mokėjimų už biologinį turtą
normatyvinėmis kainomis įsigijimų, padidėjimų bei
sumažėjimų dėl pergrupavimų suma

Socialinių įmokų gautų avansu sumos eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje socialinių
įmokų, gautų avansu, sumos iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma

Finansavimo kitiems VSS sąnaudos per ataskaitinį Finansavimo sumos kitiems VSS
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį (2
suma
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.).

Finansavimo sąnaudų eliminavimo informacijos
Blokavimas
duomenų įvedimo formoje finansavimo sumos kitiems
VSS sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal segmenstus suma

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams per Perduota suma kitiems viešojo
ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto (-). 3, 4 sektoriaus subjektams per ataskaitinį
stulpelių suma
laikotarpį iš valstybės biudžeto (2 st.)
turi sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.).

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl perdavimo kitiems Blokavimas
viešojo sektoriaus subjektams eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje perduota suma
kitiems viešojo sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto (valstybės turi sutapti
su detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams per Perduota suma kitiems viešojo
ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto (-). 3, sektoriaus subjektams per ataskaitinį
4 stulpelių suma
laikotarpį iš savivaldybės biudžeto (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.).

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl perdavimo kitiems Blokavimas
viešojo sektoriaus subjektams eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje perduota suma
kitiems viešojo sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį iš savivaldybės biudžeto (-) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Perduota kitiems viešojo sektoriaus Nereglamentuota
subjektams per ataskaitinį laikotarpį
iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų (). 2 stulpelis

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams per
ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų (valstybės
biudžeto asignavimai) (-). 3, 4 stulpelių suma

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl perdavimo kitiems Blokavimas
viešojo sektoriaus subjektams eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje perduota suma
kitiems viešojo sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma

Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams per ataskaitinį laikotarpį
iš kitų finansavimo šaltinių (-). 2
stulpelis

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams per Perduota kitiems viešojo sektoriaus
ataskaitinį laikotarpį iš kitų finansavimo šaltinių (-) . subjektams per ataskaitinį laikotarpį iš
3, 4 stulpelių suma
kitų finansavimo šaltinių (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl perdavimo kitiems Blokavimas
viešojo sektoriaus subjektams eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje perduota
kitiems viešojo sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį iš kitų finansavimo šaltinių (-) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės Nereglamentuota
biudžeto gautos finansavimo sumos,
išskyrus nemokamai gautą turtą (+).
2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai
gautą turtą (+) . 3, 4 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto gautos finansavimo sumos,
išskyrus nemokamai gautą turtą (2 st.)
turi sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautų finansavimo sumų, išskyrus nemokamai gautą
Blokavimas
turtą, eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą
turtą turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo
sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš
Nereglamentuota
savivaldybės biudžeto gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai
gautą turtą (+). 3, 4 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautų finansavimo sumų, išskyrus nemokamai gautą
turtą, eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės
biudžeto gautos finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Nereglamentuota
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą
(+). 3, 4 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų gautos finansavimo
sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautų finansavimo sumų, išskyrus nemokamai gautą
Blokavimas
turtą, eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą
turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų
Nereglamentuota
finansavimo šaltinių gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (kiti šaltiniai)
(+). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų finansavimo šaltinių Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų
gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai
finansavimo šaltinių gautos
gautą turtą (kiti šaltiniai) (+). 3, 4 stulpelių suma
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (kiti šaltiniai)
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautų finansavimo sumų, išskyrus nemokamai gautą
turtą, eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų finansavimo
šaltinių gautos finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (kiti šaltiniai) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės Nereglamentuota
biudžeto nemokamai gautas turtas
(+) . 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto
nemokamai gautas turtas (+). 3, 4 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės
biudžeto nemokamai gauta turto suma
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma (5 st.)

Nemokamai gauto turto eliminavimo informacijos
Blokavimas
duomenų įvedimo formoje Per ataskaitinį laikotarpį iš
valstybės biudžeto nemokamai gauta turto suma turi
sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto nemokamai
gauto turto suma (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma (5 st.)

Nemokamai gauto turto eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto nemokamai gauto turto suma
turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma

Per ataskaitinį laikotarpį iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų nemokamai gauto turto
suma (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma (5 st.)

Nemokamai gauto turto eliminavimo informacijos
Blokavimas
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų nemokamai gauto turto suma turi sutapti
su detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams per ataskaitinį laikotarpį
iš valstybės biudžeto (-). 2 stulpelis

Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams per ataskaitinį laikotarpį
iš savivaldybės biudžeto (-). 2
stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį iš
savivaldybės biudžeto nemokamai
gautas turtas (+) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto
nemokamai gautas turtas (+) . 3, 4 stulpelių suma

Perduota suma kitiems viešojo
sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų finansavimo šaltinių Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų
nemokamai gautas turtas (kiti šaltiniai) (+) . 3, 4
finansavimo šaltinių nemokamai
stulpelių suma
gautas turtas (kiti šaltiniai) (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Nemokamai gauto turto eliminavimo informacijos
Blokavimas
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį iš
kitų finansavimo šaltinių nemokamai gautas turtas (kiti
šaltiniai) turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo
sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš
valstybės biudžeto (-). 2 stulpelis

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos gautos iš valstybės biudžeto (-). 3, 4
stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš valstybės
biudžeto (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma (5 st.)

Grąžinto turto eliminavimo informacijos duomenų
Blokavimas
įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto turi
sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš
savivaldybės biudžeto (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Grąžinto turto eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto
turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš ES,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų (valstybės biudžeto
asignavimai) (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma (5 st.)

Grąžinto turto eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(valstybės biudžeto asignavimai) turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos gautos iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų (valstybės
biudžeto asignavimai) (-). 3, 4 stulpelių suma

X

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų
finansavimo šaltinių nemokamai
gautas turtas (kiti šaltiniai) (+) . 2
stulpelis

Nereglamentuota
Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų (-) . 2
stulpelis

11

X

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
nemokamai gautas turtas (+) . 3, 4 stulpelių suma

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos gautos iš savivaldybės biudžeto (-) . 3, 4
stulpelių suma

10

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Nereglamentuota
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų nemokamai
gautas turtas (+) . 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
Nereglamentuota
finansavimo sumos gautos iš
savivaldybės biudžeto (-) . 2 stulpelis

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos iš kitų VSS Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+). 3, 4, 5, 6, 7, iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio
8, 9, 10, 11 stulpelių suma
pabaigoje (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal socialines įmokas
suma (12 st.)

Finansavimo kitiems VSS sąnaudos
per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

Kodas
2
TSK-045

TSK-046

TSK-047

TSK-048

TSK-049

TSK-054

TSK-055

TSK-056

TSK-057

TSK-058

TSK-059

TSK-060

TSK-061

TSK-062

TSK-063

TSK-064

TSK-065

TSK-066

TSK-067

TSK-068

TSK-069

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš kitų
finansavimo šaltinių (-) . 2 stulpelis

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

Iš valstybės biudžeto gautinų
Nereglamentuota
finansavimo sumų pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį (-/+) . 2 stulpelis

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos finansavimo
sumos gautos iš kitų finansavimo šaltinių (-) 3, 4
stulpelių suma

Iš valstybės biudžeto gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (-/+) . 3, 4
stulpelių suma

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš kitų
finansavimo šaltinių (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal finansavimo
sumas suma (5 st.)

8
9
Grąžinto turto eliminavimo informacijos duomenų
Blokavimas
įvedimo formoje Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos gautos iš kitų finansavimo šaltinių
turi sutapti su detalizavimo pagal finansavimo sumas
suma

Iš valstybės biudžeto gautinų
finansavimo sumų pasikeitimo suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautinų finansavimo sumų pasikeitimų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje iš valstybės
biudžeto gautinų finansavimo sumų pasikeitimo suma
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma

Iš Europos Sąjungos, užsienio
Nereglamentuota
valstybių ir tarptautinių organizacijų
gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
(-/+) . 2 stulpelis

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (-/+) . 3, 4
stulpelių suma

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma (5 st.)

Gautinų finansavimo sumų pasikeitimų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų gautinų finansavimo sumų pasikeitimas
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma

Blokavimas

Iš kitų finansavimo šaltinių gautinų Nereglamentuota
finansavimo sumų pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį (-/+) . 2 stulpelis

Iš kitų finansavimo šaltinių gautinų
Iš kitų finansavimo šaltinių gautinų finansavimo
sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (-/+). 3, finansavimo sumų pasikeitimas per
4 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal finansavimo
sumas suma (5 st.)

Gautinų finansavimo sumų pasikeitimų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje iIš kitų
finansavimo šaltinių gautinų finansavimo sumų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal finansavimo sumas suma

Blokavimas

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+). 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stulpelių suma

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS
įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma (12 st.)

Gautinų socialinių įmokų (įsigijimo savikaina)
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
savikainos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
sutapti su detalizavimo pagal socialines įmokas suma

Grąžintinos socialinės įmokos ir
gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2
st.)turi sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma (12 st.)

Grąžintinų socialinių įmokų ir jų permokų eliminavimo Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje grąžintinos
socialinės įmokos ir gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi sutapti su
detalizavimo pagal socialines įmokas suma

Kitų ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS balansinės
vertės pokytis per laikotarpį (2 st.)turi
būti lygus prisiimtų, įvykdytų ir
nurašytų įsipareigojimų sumai (7 st.)

Kito finansinių įsipareigojimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų ilgalaikių
finansinių įsipareigojimų kitiems VSS balansinės
vertės pokytis per laikotarpį turi būti lygus prisiimtų,
įvykdytų ir nurašytų įsipareigojimų sumai

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS Nereglamentuota
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+) . 2 stulpelis

10

11

X

X

Gautinų finansavimo sumų pasikeitimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje iš savivaldybės
biudžeto gautinų finansavimo sumų pasikeitimo suma
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo
pagal finansavimo sumas suma

Nereglamentuota

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

Iš savivaldybės biudžeto gautinų finansavimo sumų Iš savivaldybės biudžeto gautinų
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (-/+). 3, 4
finansavimo sumų pasikeitimo suma
stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
finansavimo sumas suma (5 st.)

Iš savivaldybės biudžeto gautinų
finansavimo sumų pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį (-/+) . 2
stulpelis

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

Grąžintinos socialinės įmokos ir
Nereglamentuota
gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
. 2 stulpelis

Grąžintinos socialinės įmokos ir gautos socialinių
įmokų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(+) . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stulpelių suma

Nereglamentuota
Kitų ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS balansinė
vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną . 3 stulpelis

Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems
VSS balansinė vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną. 4, 5, 6 stulpelių suma

Kitų ilgalaikių finansinių
Nereglamentuota
įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų
metų dalies balansinė vertė paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną. 3
stulpelis

Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems
Kitų ilgalaikių finansinių
VSS einamųjų metų dalies balansinė vertė paskutinę įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų
ataskaitinio laikotarpio dieną. 4, 5, 6 stulpelių suma metų dalies balansinės vertės pokytis
per laikotarpį (2 st.) turi būti lygus
prisiimtų, įvykdytų ir nurašytų
įsipareigojimų sumai (7 st.)

Kito finansinių įsipareigojimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų ilgalaikių
finansinių įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų metų
dalies balansinės vertės pokytis per laikotarpį turi būti
lygus prisiimtų, įvykdytų ir nurašytų įsipareigojimų
sumai

Kitų trumpalaikių finansinių
Nereglamentuota
įsipareigojimų kitiems VSS balansinė
vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną . 3 stulpelis

Kitų trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems Kitų trumpalaikių finansinių
VSS balansinė vertė paskutinę ataskaitinio
įsipareigojimų kitiems VSS balansinės
laikotarpio dieną. 4, 5, 6 stulpelių suma
vertėspokytis per laikotarpį (2 st.) turi
būti lygus prisiimtų, įvykdytų ir
nurašytų įsipareigojimų sumai (7 st.)

Kito finansinių įsipareigojimų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems VSS
balansinės vertėspokytis per laikotarpį turi būti lygus
prisiimtų, įvykdytų ir nurašytų įsipareigojimų sumai

Socialinių įmokų kitiems VSS
Nereglamentuota
pajamos per ataskaitinį laikotarpį (+)
. 2 stulpelis

Socialinių įmokų kitiems VSS pajamos per
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
stulpelių suma

Socialinių įmokų kitiems VSS pajamų
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma (12 st.)

Bendros socialinių įmokų sumos eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje socialinių
įmokų kitiems VSS pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal socialines
įmokas suma

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
kitiems VSS mokesčių suma per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal socialines
įmokas suma (12 st.)

Bendros socialinių įmokų sumos eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje pajamų
sumažėjimas dėl grąžintinų kitiems VSS mokesčių
suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal socialines įmokas suma

Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą
per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stulpelių
suma

Pervestinos mokesčių sumos į
valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal mokesčių pajamas
suma (22 st.)

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Blokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinos mokesčių sumos
į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su detalizavimo pagal mokesčių pajamas suma

X

Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių
biudžetus per ataskaitinį laikotarpį (-) 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
stulpelių suma

Pervestinos mokesčių sumos į
savivaldybių biudžetus per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal mokesčių pajamas
suma (22 st.)

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Blokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinos mokesčių sumos
į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su detalizavimo pagal mokesčių pajamas suma

X

Pervestinos pajamų sumos į fondus, Nereglamentuota
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį () . 2 stulpelis

Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie laikomi
viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stulpelių suma

Pervestinos pajamų sumos į fondus,
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
mokesčių pajamas suma (22 st.)

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Blokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinos pajamų sumos į
fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
mokesčių pajamas suma

Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl Nereglamentuota
gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 stulpelių suma

Pervestinų pajamų sumažėjimo suma
dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal mokesčių
pajamas suma (22 st.)

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Blokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinų pajamų
sumažėjimo suma dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
mokesčių pajamas suma

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į valstybės
Pervestinos socialinių įmokų pajamų
biudžetą per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, suma į valstybės biudžetą per
9, 10, 11 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.)turi sutapti
su detalizavimo pagal socialines
įmokas suma (12 st.)

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į valstybės biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į savivaldybių Pervestinos socialinių įmokų pajamų
biudžetus per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, suma į savivaldybių biudžetus per
8, 9, 10, 11 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal socialines
įmokas suma (12 st.)

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į savivaldybių biudžetus
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo
pagal socialines įmokas suma

Pervestinos socialinių įmokų pajamos į fondus, kurie Pervestinos socialinių įmokų pajamų
laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį suma į fondus, kurie laikomi viešojo
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stulpelių
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
suma
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal socialines įmokas
suma (12 st.)

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į fondus, kurie laikomi
viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį
turi sutapti su detalizavimo pagal socialines įmokas
suma

Pervestinų socialinių įmokų pajamų Nereglamentuota
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį
(+) . 2 stulpelis

Pervestinų socialinių įmokų pajamų sumažėjimas dėl Pervestinų socialinių įmokų pajamų
gautinų sumų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį sumažėjimas dėl gautinų sumų
(+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stulpelių suma
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal socialines įmokas suma (12 st.)

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinų
socialinių įmokų pajamų sumažėjimas dėl gautinų
sumų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti
su detalizavimo pagal socialines įmokas suma

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš Nereglamentuota
kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+). 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 stulpelių suma

Apskaičiuotų mokesčių pajamų (gautų pervestinų)
Blokavimas
sumų eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje apskaičiuotos mokesčių pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su detalizavimo pagal mokesčių pajamas suma

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų Nereglamentuota
kitiems VSS mokesčių per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Pervestinos mokesčių sumos į
valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Pervestinos mokesčių sumos į
Nereglamentuota
savivaldybių biudžetus per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Pervestinos socialinių įmokų pajamos Nereglamentuota
į valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Pervestinos socialinių įmokų
Nereglamentuota
pajamos į savivaldybių biudžetus per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Pervestinos socialinių įmokų
pajamos į fondus, kurie laikomi
viešojo sektoriaus subjektais, per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų kitiems VSS
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį (-) 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 stulpelių suma

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš
kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal mokesčių
pajamas suma (22 st.)

X

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

Kodas
2
TSK-070

TSK-071

TSK-072

TSK-073

TSK-074

TSK-075

TSK-076

TSK-077

TSK-078

TSK-079

TSK-080

TSK-081

TSK-082

TSK-085

TSK-086

TSK-087

TSK-088

TSK-089

TSK-090

TSK-091

TSK-092

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

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

4
5
Apskaičiuotos socialinių įmokų
Nereglamentuota
pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) . 2 stulpelis

6
Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+). 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 stulpelių suma

7
Apskaičiuotos socialinių įmokų
pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal socialines įmokas suma (22 st.)

8
9
Blokavimas
Apskaičiuotų socialinių įmokų pajamų (gautų
pervestinų) sumų eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje Apskaičiuotos socialinių įmokų
pajamos iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
socialines įmokas suma

Iš valstybės biudžeto gautos
Nereglamentuota
finansavimo sumos kitoms išlaidoms
per ataskaitinį laikotarpį (+) . 2
stulpelis

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
Iš valstybės biudžeto gautos
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 finansavimo sumos kitoms išlaidoms
stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Iš savivaldybės biudžeto gautos
Nereglamentuota
finansavimo sumos kitoms išlaidoms
per ataskaitinį laikotarpį (+) . 2
stulpelis

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos Iš savivaldybės biudžeto gautos
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 finansavimo sumos kitoms išlaidoms
stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos
kitoms išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Nereglamentuota
Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos kitoms išlaidoms
per ataskaitinį laikotarpį (+) . 2
stulpelis

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms per
organizacijų gautos finansavimo sumos
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma
kitoms išlaidoms per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.)turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo Nereglamentuota
sumos kitoms išlaidoms per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4
stulpelių suma

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo
sumos kitoms išlaidoms per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms
išlaidoms per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautų įplaukų suma iš
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį (2
st.) turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų įplaukų suma iš mokesčių per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautos įplaukos iš
mokesčių per ataskaitinį laikotarpį
(+). 2 stulpelis

Iš kitų VSS gautos įplaukos iš
socialinių įmokų per ataskaitinį
laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš kitų VSS gautos įplaukos už
suteiktas paslaugas per ataskaitinį
laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Gautos įplaukos už suteiktas
paslaugas iš biudžeto per ataskaitinį
laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Iš kitų VSS gautos palūkanos per
Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš kitų VSS gautos kitos įplaukos per Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (+). 2 stulpelis

Iš kitų VSS gautos įplaukos iš mokesčių per
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų VSS gautos įplaukos iš socialinių įmokų per Iš kitų VSS gautų įplaukų suma iš
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma
socialinių įmokų per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Blokavimas
Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų įplaukų suma iš socialinių įmokų per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas
per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų VSS gautų įplaukų suma už
suteiktas paslaugas per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų įplaukų suma už suteiktas paslaugas
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Gautų įplaukų suma už suteiktas
paslaugas iš biudžeto per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
gautų įplaukų suma už suteiktas paslaugas iš biudžeto
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautų palūkanų suma per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų palūkanų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautų kitų įplaukų suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų kitų įplaukų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
biologinio turto perleidimas kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto
per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų VSS gautos palūkanos per ataskaitinį
laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų VSS gautos kitos įplaukos per ataskaitinį
laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir Nereglamentuota
biologinio turto perleidimas kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (+) . 2
stulpelis

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
turto perleidimas kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Nereglamentuota
Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus perleidimas
per ataskaitinį laikotarpį (+) . 2
stulpelis

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
subjektus perleidimas per ataskaitinį laikotarpį (+). per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
3, 4 stulpelių suma
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
ilgalaikio finansinio turto perleidimas per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Po vienerių metų gautinų sumų iš kito Nereglamentuota
VSS gavimas per ataskaitinį
laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Po vienerių metų gautinų sumų iš kito VSS gavimas Po vienerių metų gautinos sumos iš
per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma
kito VSS gavimas per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje po
vienerių metų gautinos sumos iš kito VSS gavimas per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį Įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų
laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
įplaukos iš gautų iš kitų VSS paskolų per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Iš valstybės biudžeto gautos
Nereglamentuota
finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš valstybės biudžeto gautos
finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Iš savivaldybės biudžeto gautos
Nereglamentuota
finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos Iš savivaldybės biudžeto gautos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
finansavimo sumos ilgalaikiam ir
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Nereglamentuota
Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų gautos
finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(+). 3, 4 stulpelių suma

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam
turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo
Nereglamentuota
sumos ilgalaikiam ir biologiniam
turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(+) . 2 stulpelis

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų šaltinių gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir
biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Iš kitų VSS gauti dividendai per
Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį
laikotarpį (+). 3, 4 stulpelių suma

Iš kitų VSS gauti dividendai per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Įplaukos iš gautų iš kitų VSS
Nereglamentuota
paskolų per ataskaitinį laikotarpį (+) .
2 stulpelis

Kiti finansinės veiklos su kitais VSS Nereglamentuota
pinigų srautai (įplaukos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Kiti finansinės veiklos su kitais VSS pinigų srautai Kiti finansinės veiklos su kitais VSS
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, 4
pinigų srautai (įplaukos) per
stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kiti finansinės veiklos su kitais VSS pinigų srautai
(įplaukos) per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

Kodas
2
TSK-093

TSK-094

TSK-095

TSK-096

TSK-097

TSK-098

TSK-099

TSK-100

TSK-101

TSK-102

TSK-103

TSK-104

TSK-105

TSK-106

TSK-107

TSK-108

TSK-109

TSK-110

TSK-111

TSK-112

TSK-115

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Į valstybės biudžetą pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Į savivaldybių biudžetus pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

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

Nereglamentuota

ES, užsienio valstybėms ir
tarptautinėms organizacijoms
pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Į kitus išteklių fondus pervestos
lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Nereglamentuota

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Kitiems subjektams pervestos lėšos
per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Socialinės išmokos kitiems VSS per Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS Nereglamentuota
per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Kitiems VSS sumokėtos palūkanos
per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

Komunalinių paslaugų ir ryšių
išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

6
Į valstybės biudžetą pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Į savivaldybių biudžetus pervestos lėšos per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

7
Į valstybės biudžetą pervestų lėšų
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

8
Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje į
valstybės biudžetą pervestų lėšų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

9
Blokavimas

Į savivaldybių biudžetus pervestų lėšų
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje į
savivaldybių biudžetus pervestų lėšų suma per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Blokavimas

ES, užsienio valstybėms ir
tarptautinėms organizacijoms pervestų
lėšų suma per ataskaitinį laikotarpį (2
st.) turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms
organizacijoms pervestų lėšų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Asignavimų valdytojų programų vykdytojams
pervestos lėšos per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4
stulpelių suma

Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
asignavimų valdytojų programų vykdytojams pervestų
lėšų suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Kitiems subjektams pervestų lėšų suma Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių kitiems subjektams pervestų lėšų suma per ataskaitinį
pinigų srautų suma (5 st.)
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Socialinių išmokų suma kitiems VSS
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
socialinių išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Kitiems VSS sumokėtos palūkanos per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Kitiems VSS sumokėtų palūkanų suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kitiems VSS sumokėtų palūkanų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokų suma kitiems VSS
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Socialinės išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4
stulpelių suma

X

Blokavimas

Transporto išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Transporto išmokų suma kitiems VSS
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
transporto išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Kvalifikacijos kėlimo išmokos kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kvalifikacijos kėlimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Blokavimas

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokų suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Blokavimas

Atsargų įsigijimo išmokų suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
tsargų įsigijimo išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Blokavimas

Nuomos išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
nuomos išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Kitos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį Kitos išmokų suma kitiems VSS per
(-). 3, 4 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kitos išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Blokavimas

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir Nereglamentuota
biologinio turto įsigijimas iš kitų
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir
turto įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto įsigijimo suma iš kitų
(-). 3, 4 stulpelių suma
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
įsigijimo suma iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį
turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Nereglamentuota
Investicijų į kontroliuojamus ir
asocijuotuosius subjektus įsigijimas
iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį () . 2 stulpelis

Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius
subjektus įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
ilgalaikio finansinio turto įsigijimo suma iš kitų VSS
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Iš kitų VSS gautų paskolų
Nereglamentuota
grąžinimas per ataskaitinį laikotarpį () . 2 stulpelis

Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimas per ataskaitinį Iš kitų VSS gautų paskolų grąžinimo
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Paprastojo remonto ir eksploatavimo Nereglamentuota
išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 2 stulpelis

Atsargų įsigijimo išmokos kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Nuomos išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

Kitos išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Kvalifikacijos kėlimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4
stulpelių suma

Atsargų įsigijimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Nuomos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo
suma iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

X

X

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
komandiruočių išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Kvalifikacijos kėlimo išmokos
Nereglamentuota
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(-). 2 stulpelis

X

X

Komandiruočių išmokos kitiems VSS per ataskaitinį Komandiruočių išmokų suma kitiems
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Transporto išmokos kitiems VSS per Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

11

X

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
komunalinių paslaugų ir ryšių išmokų suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių
ir netiesioginių pinigų srautų suma

Nereglamentuota

10

X

Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje į
kitus išteklių fondus pervestų lėšų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

Kitiems subjektams pervestos lėšos per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Į kitus išteklių fondus pervestos lėšos per ataskaitinį Į kitus išteklių fondus pervestų lėšų
laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Asignavimų valdytojų programų
vykdytojams pervestų lėšų suma per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos kitiems VSS Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokų
per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma
suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Komandiruočių išmokos kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje iš
kitų VSS gautų paskolų grąžinimo suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių
pinigų srautų suma

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

Kodas
2
TSK-116

TSK-117

TSK-118

TSK-119

TSK-120

TSK-121

TSK-122

TSK-123

TSK-124

TSK-125

TSK-126

TSK-127

TSK-128

TSK-129

TSK-130

TSK-131

TSK-133

TSK-135

TSK-137

TSK-138

TSK-139

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų apmokėjimas kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

6
7
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
Finansinės nuomos (lizingo)
apmokėjimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų apmokėjimas kitiems
(-). 3, 4 stulpelių suma
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

8
9
Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
apmokėjimas kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi
sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Grąžintos kitiems VSS finansavimo Nereglamentuota
sumos ilgalaikiam ir biologiniam
turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
(-) . 2 stulpelis

Grąžintos kitiems VSS finansavimo sumos
ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4 stulpelių suma

Grąžintos kitiems VSS finansavimo
sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui
įsigyti per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma (5 st.)

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
grąžintos kitiems VSS finansavimo sumos ilgalaikiam
ir biologiniam turtui įsigyti per ataskaitinį laikotarpį
turi sutapti su tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų
suma

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai Nereglamentuota
(išmokos) su kitais VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (išmokos) su
kitais VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4
stulpelių suma

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų
(išmokų) suma su kitais VSS per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
kiti finansinės veiklos pinigų srautų (išmokų) suma su
kitais VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų srautų suma

Po vienerių metų gautinų sumų kitiems
VSS suteikimas per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
tiesioginių ir netiesioginių pinigų
srautų suma (5 st.)

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje po
vienerių metų gautinų sumų kitiems VSS suteikimas
per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su tiesioginių ir
netiesioginių pinigų srautų suma

Po vienerių metų gautinų sumų
kitiems VSS suteikimas per
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

5
Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Nereglamentuota

Socialinės išmokos kitiems VSS per Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS Nereglamentuota
per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Kitiems VSS sumokėtos palūkanos
per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Komunalinių paslaugų ir ryšių
išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Komandiruočių išmokos kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Transporto išmokos kitiems VSS per Nereglamentuota
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Kvalifikacijos kėlimo išmokos
Nereglamentuota
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(-) . 2 stulpelis

Paprastojo remonto ir eksploatavimo Nereglamentuota
išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Po vienerių metų gautinų sumų kitiems VSS
suteikimas per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4
stulpelių suma

Socialinės išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
Socialinių išmokų suma kitiems VSS
laikotarpį (-).3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
suma
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
socialinių išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį Kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
suma
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
kitų paslaugų įsigijimas iš kitų VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Kitiems VSS sumokėtos palūkanos per ataskaitinį Kitiems VSS sumokėtos palūkanos per
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
suma
su detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
kitiems VSS sumokėtos palūkanos per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos Darbo užmokesčio ir socialinio
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, draudimo išmokų suma kitiems VSS
7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal segmentus suma

Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos kitiems VSS Komunalinių paslaugų ir ryšių išmokų
per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suma kitiems VSS per ataskaitinį
11, 12 stulpelių suma
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
komunalinių paslaugų ir ryšių išmokų suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal segmentus suma

Komandiruočių išmokos kitiems VSS per ataskaitinį Komandiruočių išmokų suma kitiems
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
suma
turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
komandiruočių išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Transporto išmokų suma kitiems VSS
Transporto išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
suma
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
transporto išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Kvalifikacijos kėlimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 stulpelių suma

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
kvalifikacijos kėlimo išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Kvalifikacijos kėlimo išmokų suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal segmentus suma (13 st.)

Paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokos
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma
su detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
paprastojo remonto ir eksploatavimo išmokų suma
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal segmentus suma

Atsargų įsigijimo išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 stulpelių suma

Atsargų įsigijimo išmokų suma kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
atsargų įsigijimo išmokų suma kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Nuomos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį
Nuomos išmokų suma kitiems VSS per
laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
suma
su detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
nuomos išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Kitos išmokos kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį Kitos išmokų suma kitiems VSS per
(-). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Blokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje 2
kitos išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto įsigijimo
Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto
savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+) . 3, 4, 5, 6, 7, įsigijimo savikainos suma per
8 stulpelių suma
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal nematerialųjį
turtą suma (9 st.)

Nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti
su detalizavimo pagal nematerialųjį turtą suma

Blokavimas

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio
Nereglamentuota
materialiojo turto įsigijimo savikaina
per ataskaitinį laikotarpį (+). 2
stulpelis

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio materialiojo turto
Pirkto iš kito VSS ilgalaikio
įsigijimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį (+). 3, materialiojo turto įsigijimo savikainos
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stulpelių suma
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.)
turi sutapti su detalizavimo pagal
ilgalaikį materialųjį turtą suma (15 st.)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje pirkto iš kito
VSS ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma per ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su
detalizavimo pagal ilgalaikį materialųjį turtą suma

Blokavimas

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo Nereglamentuota
savikaina per ataskaitinį laikotarpį
(+). 2 stulpelis

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo savikaina per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
stulpelių suma

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal atsargas suma (10
st.)

Atsargų įsigijimo eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje (ketvirtinėje) įsigytų iš kito VSS
atsargų įsigijimo savikainos suma per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal atsargas
suma

Blokavimas

Ilg.materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo kitam VSS
pelnas arba nuostolis (išskaičiuotas)
yra lygus Ilg.materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo kitam VSS pelnui arba
nuostoliui (pagal atskiras finansines
eilutes)
Pelnas arba nuostolis iš atsargų
pardavimo (pateiktas pagal atskiras
finansines eilutes) yra lygus Pelnui
arba nuostoliui iš atsargų pardavimo
(išskaičiuotam)

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
Blokavimas
turto pardavimo kitam VSS pelnas arba nuostolis (+/-)
(išskaičiuotas) yra lygus Ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo kitam VSS
pelnui arba nuostolui (+/-) (pateiktam pagal atskiras
finansines eilutes)

Atsargų įsigijimo išmokos kitiems
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) . 2
stulpelis

Nuomos išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Kitos išmokos kitiems VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo
Nereglamentuota
turto įsigijimo savikaina per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo Nereglamentuota
ir biologinio turto pardavimo kitam
VSS pelnas arba nuostolis (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo kitam VSS pelnas arba nuostolis
(+/-) (išskaičiuotas)

Pelnas arba nuostolis iš atsargų
pardavimo (+/-) (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes)

Pelnas arba nuostolis iš atsargų pardavimo (+/-)
(išskaičiuotas)

Nereglamentuota

Pelnas arba nuostolis iš atsargų pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
Pelnui arba nuostoliui iš atsargų pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

Kodas
2
TSK-140

TSK-141

TSK-142

TSK-143

TSK-144

TSK-145

TSK-146

TSK-147

TSK-148

TSK-149

TSK-150

TSK-151

TSK-152

TSK-153

TSK-154

TSK-155

TSK-156

TSK-157

TSK-158

TSK-159

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (išskyrus ne
nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

5
Nereglamentuota

Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne
nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines
eilutes)

Nereglamentuota

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

Nereglamentuota

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių Nereglamentuota
paslaugų ir ryšių sąnaudos iš kitų
VSS (-). 2 stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio
Nereglamentuota
komandiruočių sąnaudos iš kitų VSS
(-). 2 stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio transporto
Nereglamentuota
sąnaudos iš kitų VSS (-) . 2 stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos Nereglamentuota
kėlimo sąnaudos iš kitų VSS (-) . 2
stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio paprastojo
Nereglamentuota
remonto ir eksploatavimo sąnaudos iš
kitų VSS (-). 2 stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio nuomos iš
kitų VSS sąnaudos (-). 2 stulpelis

Nereglamentuota

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų Nereglamentuota
iš kitų VSS sąnaudos (-). 2 stulpelis

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės Nereglamentuota
veiklos kitos sąnaudos kitiems VSS (). 2 stulpelis

Pervestinų mokesčių pajamų suma
Nereglamentuota
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
(-). 2 stulpelis

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš
kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+). 2 stulpelis

x

x

Socialinių įmokų, gautų avansu,
sumos iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+). 2 stulpelis

Nereglamentuota

x

x

x

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS x
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+). 2 Stulpelis

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

6
7
Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
Pelnas arba nuostolis iš finansinio
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/- turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
) (išskaičiuotas)
VP) pardavimo (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
VP) pardavimo (išskaičiuotam)

8
9
Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
Blokavimas
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio turto laikomo
parduoti (išskyrus ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotas)

Pelnas arba nuostolis iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(pateiktas pagal atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio turto laikomo
parduoti (ne nuosavybės VP) pardavimo (+/-)
(išskaičiuotam)

Pelnas arba nuostolis iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
VP) pardavimo (pateiktas pagal
atskiras finansines eilutes) yra lygus
pelnui arba nuostoliui iš finansinio
turto laikomo parduoti (ne nuosavybės
VP) pardavimo (išskaičiuotam)

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir
Ataskaitinio laikotarpio komunalinių
ryšių sąnaudos iš kitų VSS (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paslaugų ir ryšių sąnaudų suma iš kitų
11, 12 stulpelių suma
VSS (2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal segmentus suma (13 st.)

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių
sąnaudų suma iš kitų VSS turi sutapti su detalizavimo
pagal segmentus suma

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo
sąnaudos iš kitų VSS (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 stulpelių suma

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos
kėlimo sąnaudų suma iš kitų VSS (2
st.) turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudų
suma iš kitų VSS turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio paprastojo remonto ir
Ataskaitinio laikotarpio paprastojo
eksploatavimo sąnaudos iš kitų VSS (-)3, 4, 5, 6, 7, remonto ir eksploatavimo sąnaudų
8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma
suma iš kitų VSS (2 st.) turi sutapti su
detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio paprastojo remonto ir
eksploatavimo sąnaudų suma iš kitų VSS turi sutapti
su detalizavimo pagal segmentus suma

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio nuomos iš kitų VSS
sąnaudos (-)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių
suma

Ataskaitinio laikotarpio nuomos iš kitų
VSS sąnaudų suma (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal segmentus suma
(13 st.)

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio nuomos iš kitų VSS sąnaudų
suma turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus
suma

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų
iš kitų VSS sąnaudų suma (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų iš kitų VSS
sąnaudų suma turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Blokavimas

X

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Blokavimas
duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje) pervestinų
mokesčių pajamų suma kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal moksečių
pajamas suma

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 stulpelių suma

Apskaičiuotos mokesčių pajamų suma
iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi sutapti
su detalizavimo pagal moksečių
pajamas suma (22 st.)

x

Iš kito VSS nuomojamo turto
Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimų
pagrindinių nuomos įmokų suma turi būti teigiama
pagrindinės nuomos įmokų sumos,
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, turi
būti teigiamos

Blokavimas

Kitam VSS nuomojamo turto
Bendroji investicijos į nuomojamą turtą vertė pagal
pagrindinų nuomos įmokų suma,
finansinės nuomos sutartis iš viso turi būti teigiama.
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, turi
būti teigiama

Blokavimas

Socialinių įmokų suma, gauta avansu, Socialinių įmokų suma, gauta avansu, iš kitų VSS
iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
pradžioje (2 st.) turi būti teigiama
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
būti teigiama

Neblokavimas

Gautinos socialinės įmokų, įsigijimo savikaina,
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
būti teigiama

Neblokavimas

Grąžintinos socialinės įmokos ir
x
gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+).
2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (-). 2
stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (+). 2 stulpelis

x

X

X

Pervestinų mokesčių pajamų suma kitiems VSS per Pervestinų mokesčių pajamų suma
ataskaitinį laikotarpį (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį
12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stulpelių suma (2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal moksečių pajamas suma (22 st.)

Gautinų socialinių įmokų, įsigijimo
savikainos, ataskaitinio laikotarpio
pradžioje eliminavimo suma (2 st.) turi
būti teigiama

X

X

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos
sąnaudų suma kitiems VSS turi sutapti su detalizavimo
pagal segmentus suma

x

X

X

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės
sąnaudos kitiems VSS (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, veiklos kitos sąnaudų suma kitiems
12 stulpelių suma
VSS (2 st.) turi sutapti su detalizavimo
pagal segmentus suma (13 st.)

x

X

X

Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudų suma iš kitų
VSS turi sutapti su detalizavimo pagal segmentus suma

x

11

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio transporto sąnaudos iš kitų Ataskaitinio laikotarpio transporto
VSS (-) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma sąnaudų suma iš kitų VSS (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Apskaičiuotų mokesčių pajamų (gautų pervestinų)
sumų eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje (ketvirtinėje) apskaičiuotos mokesčių pajamų
suma iš kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal moksečių
pajamas suma

10

X

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų
Blokavimas
sumos detalios eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje (ketvirtinėje) darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų suma iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų iš kitų VSS
sąnaudos (-)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių
suma

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio
iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 3, 4, 5, 6, draudimo sąnaudų suma iš kitų VSS
7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių suma
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma (13 st.)

Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudos iš Ataskaitinio laikotarpio komandiruočių Bendros sąnaudų sumos detalios eliminavimo
kitų VSS (-)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelių sąnaudų suma iš kitų VSS (2 st.) turi informacijos duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje)
suma
sutapti su detalizavimo pagal
ataskaitinio laikotarpio komandiruočių sąnaudų suma
segmentus suma (13 st.)
iš kitų VSS turi sutapti su detalizavimo pagal
segmentus suma

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

Blokavimas

X

X

X

X

X

Grąžintinų socialinių įmokų ir jų
Grąžintinų socialinių įmokų ir jų permokų ataskaitinio Neblokavimas
permokų suma ataskaitinio laikotarpio laikotarpio pradžioje suma eliminavimo informacijos
pradžioje (2 st.) turi būti teigiama
duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi būti teigiama
X

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto įsigijimo savikainos suma (2 st.)
turi būti neigiama

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikainos
suma turi būti neigiama

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma (2
st.) turi būti teigiama

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma turi būti teigiama

Neblokavimas

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

Kodas
2
TSK-160

TSK-161

TSK-162

TSK-163

TSK-164

TSK-165

TSK-166

TSK-167

TSK-168

TSK-169

TSK-170

TSK-171

TSK-172

TSK-173

TSK-174

TSK-175

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (+). 2 stulpelis

5
x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (+). 2
stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (-). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (-). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(-). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-).
2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(+). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-).
2 stulpelis

x

Sumažėjimas dėl neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų kitam
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį
x
neatlygintinai perleistų (paskirstytų)
kitam VSS atsargų nuvertėjimo suma
(+). 2 stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito
VSS įsigijimo savikaina (+). 2
stulpelis

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų
sukauptas nuvertėjimas (iki
perdavimo) (-). 2 stulpelis

x

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina per
ataskaitinį laikotarpį (+). 2 stulpelis

x

Nereglamentuota

x

x

x

x

X

919

920

921

922

923

TSK-176

TSK-177

TSK-178

TSK-179

TSK-180

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina per
ataskaitinį laikotarpį (+). 2 stulpelis

x

x

Pajamos gautos iš nematerialiojo
x
turto pardavimo per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS (+). 2
stulpelis

x

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už x
ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+). 2 stulpelis

x

x

x

x

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio
x
materialiojo turto įsigijimo savikaina
per ataskaitinį laikotarpį (+). 2
stulpelis

x

Narių skaičius:
Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6

7
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (2 st.)
turi būti teigiama

8
Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (2 st.) turi
būti teigiama

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai perduoto
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos suma turi būti
teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma (iki
perdavimo) (2 st.) turi būti neigiama

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauto
nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma turi
būti neigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (2 st.) turi būti neigiama

Nemokamai gauto nematerialiojo turto eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai gauto
nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma turi
būti neigiama

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma (2 st.) turi būti neigiama

Neatlygintinai perduoto ilgalaikį materialųjį turtą
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikainos suma turi būti neigiama

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi būti teigiama

Neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) turi būti teigiama

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi būti teigiama

Neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) turi būti teigiama

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma (2 st.) turi būti teigiama

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
Neblokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nusidėvėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi būti neigiama

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nusidėvejimo suma (iki perdavimo) turi būti neigiama

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (2
st.) turi būti neigiama

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS neatlygintinai
gauto ilgalaikio materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) turi būti neigiama

Neblokavimas

Sumažėjimo dėl neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų suma
kitam VSS per ataskaitinį laikotarpį (2
st.) turi būti neigiama

Neatlygintinai perduotų atsargų eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje sumažėjimas
dėl neatlygintinai perleistų (paskirstytų) atsargų suma
kitam VSS per ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) kitam VSS
atsargų nuvertėjimo suma (2 st.) turi
būti teigiama

Neatlygintinai perduotų atsargų eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį
laikotarpį neatlygintinai perleistų (paskirstytų) kitam
VSS atsargų nuvertėjimo suma turi būti teigiama

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gautų atsargų iš kito VSS įsigijimo
savikainos suma (2 st.) turi būti
teigiama

Nemokamai gautų atsargų eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito VSS įsigijimo
savikainos suma turi būti teigiama

Neblokavimas

X

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai
gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas
(iki perdavimo) (2 st.) turi būti
neigiamas

Nemokamai gautų atsargų eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas
turi būti neigiamas

Neblokavimas

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (2 st) turi būti
teigiama

Nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formose Pirkto iš kito
VSS nematerialiojo turto įsigijimo savikainos suma per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

X

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (2 st. minus 3 st.)
turi būti teigiama

Nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formose Pirkto iš kito
VSS nematerialiojo turto įsigijimo savikainos suma per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

X

Pirkto iš kito VSS nematerialiojo turto
įsigijimo savikainos suma per
ataskaitinį laikotarpį (2 st) turi būti
teigiama

Nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formose Pirkto iš kito
VSS nematerialiojo turto įsigijimo savikainos suma per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

X

Pajamų gautų iš nematerialiojo turto
pardavimo per ataskaitinį laikotarpį
parduoto kitam VSS suma (2 st) turi
būti teigiama

Nematerialiojo turto įsigijimo eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formose Pajamų gautų
iš nematerialiojo turto pardavimo per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS suma turi būti teigiama

X

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už
ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (2 st) turi būti teigiama

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formose Išankstinių
mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį materialųjį turtą
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
turi būti teigiama

Neblokavimas

Išankstinių mokėjimų kitiems VSS už
ilgalaikį materialųjį turtą įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (2 st. minus 3 st.) turi būti
teigiama

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formose Išankstinių
mokėjimų kitiems VSS už ilgalaikį materialųjį turtą
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
turi būti teigiama

Neblokavimas

Pirkto iš kito VSS ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
per ataskaitinį laikotarpį (2 st) turi būti
teigiama

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formose Pirkto iš kito
VSS ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos
suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

Neblokavimas

9
Neblokavimas

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
924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

Kodas
2
TSK-181

TSK-182

TSK-183

TSK-184

TSK-185

TSK-186

TSK-187

TSK-188

TSK-189

TSK-190

TSK-191

TSK-192

TSK-193

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Pajamos gautos iš ilgalaikio
x
materialiojo turto pardavimo per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS. 2 stulpelis

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo x
savikaina per ataskaitinį laikotarpį
(+). 2 stulpelis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Socialinių įmokų, gautų avansu,
x
sumos iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+). 2 stulpelis

Finansavimo kitiems VSS sąnaudos
per ataskaitinį laikotarpį (-). 2
stulpelis

x

Perduota kitiems viešojo sektoriaus x
subjektams per ataskaitinį laikotarpį (). 2 stulpelis

Per ataskaitinį laikotarpį gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (+). 2
stulpelis

x

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai x
gautas turtas (+) . 2 stulpelis

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Pajamos gautos iš ilgalaikio
materialiojo turto pardavimo per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS (2 st) turi būti teigiamos

8
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formose Pajamos
gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam VSS turi būti
teigiamos

9
Neblokavimas

Įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti teigiama

Atsargų įsigijimo eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje įsigytų iš kito VSS atsargų įsigijimo
savikainos suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
teigiama

Neblokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Pajamų, gautų iš per ataskaitinį
Pajamų gautų iš per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Blokavimas
laikotarpį kitam VSS parduotų
parduotų ilgalaikių nuosavybės vertybinių popierių (+)
ilgalaikių nuosavybės vertybinių
turi būti teigiama
popierių, suma (2 st) turi būti teigiama

X

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių Blokavimas
VSS ilgalaikių nuosavybės vertybinių nuosavybės vertybinių popierių, skirtų parduoti, suma
popierių, skirtų parduoti, suma turi
(+) turi būti teigiama
būti teigiama

X

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

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 pabaigoje (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
pabaigoje 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

Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos Socialinių įmokų gautų avansu sumos eliminavimo
iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio
informacijos duomenų įvedimo formoje socialinių
pabaigoje (2 st.) turi būti teigiamos
įmokų, gautų avansu, sumos iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiamos

Neblokavimas

Finansavimo kitiems VSS sąnaudų per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) suma turi
būti neigiama. Išimtis: per ataskaitinį
laikotarpį finansavimo sąnaudų kredite
užregistruota daugiau negu debete.

Finansavimo sąnaudų eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje finansavimo kitiems VSS
sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
neigiama. Išimtis: per ataskaitinį laikotarpį
finansavimo sąnaudų kredite užregistruota daugiau
negu debete.

Neblokavimas

Perduota suma kitiems viešojo
sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti neigiama.
Išimtis: per laikotarpį kredite
užregistruota daugiau perduotų
finansavimo sumų kitiems viešojo
sektoriaus subjektams, nei debete.

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl perdavimo kitiems Neblokavimas
viešojo sektoriaus subjektams eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje perduota suma
kitiems viešojo sektoriaus subjektams per ataskaitinį
laikotarpį turi būti neigiama. Išimtis: per laikotarpį
kredite užregistruota daugiau perduotų finansavimo
sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams, nei
debete.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos
finansavimo sumos, išskyrus
nemokamai gautą turtą (2 st.) turi būti
teigiamos

Gautų finansavimo sumų, išskyrus nemokamai gautą
turtą, eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo
sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą turi būti
teigiamos

Neblokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai
gauta turto suma (2 st.) turi būti
teigiama

Nemokamai gauto turto eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį
nemokamai gauta turto suma turi būti teigiama

Neblokavimas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

937

938

939

940

941

942

943

TSK-194

TSK-195

TSK-196

TSK-197

TSK-198

TSK-199

TSK-200

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
finansavimo sumos (-). 2 stulpelis

x

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS x
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+) . 2 stulpelis

x

x

Grąžintinos socialinės įmokos ir
x
gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
. 2 stulpelis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
sumos (2 st.) turi būti neigiamos.
Išimtis: per laikotarpį kredite
užregistruota daugiau grąžintų
finansavimo sumų kitiems viešojo
sektoriaus subjektams, nei debete.

Grąžinto turto eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje per ataskaitinį laikotarpį grąžintos
sumos turi būti neigiamos. Išimtis: per laikotarpį
kredite užregistruota daugiau grąžintų finansavimo
sumų kitiems viešojo sektoriaus subjektams, nei
debete.

Neblokavimas

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS
įsigijimo savikainos suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (2 st.) turi būti
teigiama

Gautinų socialinių įmokų (įsigijimo savikaina)
Neblokavimas
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
savikainos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti teigiama

Grąžintų socialinių įmokų ir gautų
socialinių įmokų permokų suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2
st.) turi būti teigiama

Grąžintinų socialinių įmokų ir jų permokų eliminavimo Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje grąžintų
socialinių įmokų ir gautų socialinių įmokų permokų
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi būti
teigiama

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

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

X

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

X

Kitų ilgalaikių finansinių
įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų
metų dalies balansinės vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (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
pabaigoje turi būti teigiama

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

Blokavimas
Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo
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

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

Kodas
2
TSK-201

TSK-202

TSK-203

TSK-204

TSK-205

TSK-206

TSK-207

TSK-208

TSK-209

TSK-210

TSK-211

TSK-212

TSK-213

TSK-214

TSK-215

TSK-216

TSK-217

TSK-218

TSK-219

TSK-220

TSK-221

TSK-222

TSK-223

TSK-224

TSK-225

TSK-226

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
x

x

5
x

x

x

x

Socialinių įmokų kitiems VSS
x
pajamos per ataskaitinį laikotarpį (+)
. 2 stulpelis

x

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų x
kitiems VSS mokesčių per ataskaitinį
laikotarpį (-). 2 stulpelis

x

Pervestinos mokesčių sumos į
valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

x

Pervestinos mokesčių sumos į
x
savivaldybių biudžetus per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Pervestinos pajamų sumos į fondus, x
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį () . 2 stulpelis

x

Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl x
gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

x

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į savivaldybių biudžetus per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Pervestinos socialinių įmokų pajamos x
į fondus, kurie laikomi viešojo
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Pervestinų socialinių įmokų pajamų x
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį
(+) . 2 stulpelis

x

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš x
kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) . 2 stulpelis

x

Apskaičiuotos socialinių įmokų
x
pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) . 2 stulpelis

x

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų x
srautai (+) . 2 stulpelis

x

Investicinės veiklos (perleidimų)
pinigų srautai (+) . 2 stulpelis

x

x

Finansinės veiklos (įplaukų) pinigų x
srautai per ataskaitinį laikotarpį (+) .
2 stulpelis

x

Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų)
pinigų srautai per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

x

Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų
srautai kitiems VSS per ataskaitinį
laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Finansinės ir investicinės veiklos
pinigų srautai į kitus VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-) . 2 stulpelis

x

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį (-). 2 stulpelis

x

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos
kitiems VSS (-). 2 stulpelis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Narių skaičius:
Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6

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

8
9
Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo
Blokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje kitų
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems VSS
balansinės vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi
būti teigiama

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

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

Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų
kitiems VSS mokesčių suma per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
neigiama

Bendros socialinių įmokų sumos eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje pajamų
sumažėjimas dėl grąžintinų kitiems VSS mokesčių
suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

Neblokavimas

Pervestinos mokesčių sumos į
valstybės biudžetą per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti neigiama

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Neblokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinos mokesčių sumos
į valstybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį turi būti
neigiama

11

X

X

X

Pervestinos mokesčių sumos į
Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Neblokavimas
savivaldybių biudžetus per ataskaitinį duomenų įvedimo formoje pervestinos mokesčių sumos
laikotarpį (2 st.) turi būti neigiama
į savivaldybių biudžetus per ataskaitinį laikotarpį turi
būti neigiama

Pervestinos pajamų sumos į fondus,
kurie laikomi viešojo sektoriaus
subjektais, per ataskaitinį laikotarpį (2
st.) turi būti neigiama

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Neblokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinos pajamų sumos į
fondus, kurie laikomi viešojo sektoriaus subjektais, per
ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

Pervestinų pajamų sumažėjimo suma
dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
teigiama

Mokesčių pervestinų pajamų eliminavimo informacijos Neblokavimas
duomenų įvedimo formoje pervestinų pajamų
sumažėjimo suma dėl gautinų sumų nuvertėjimo per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

Pervestinos socialinių įmokų pajamų
suma į valstybės biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
neigiama

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į valstybės biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

Pervestinos socialinių įmokų pajamų
suma į savivaldybių biudžetus per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
neigiama

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į savivaldybių biudžetus
per ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

Pervestinos socialinių įmokų pajamų
suma į fondus, kurie laikomi viešojo
sektoriaus subjektais, per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti neigiama

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinos
socialinių įmokų pajamų suma į fondus, kurie laikomi
viešojo sektoriaus subjektais, per ataskaitinį laikotarpį
turi būti neigiama

Pervestinų socialinių įmokų pajamų
sumažėjimas dėl gautinų sumų
nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi būti teigiama

Socialinių įmokų pervestinų pajamų eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje pervestinų
socialinių įmokų pajamų sumažėjimas dėl gautinų
sumų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį turi būti
teigiama

Apskaičiuotos mokesčių pajamos iš
kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
teigiama

Apskaičiuotų mokesčių pajamų (gautų pervestinų)
Neblokavimas
sumų eliminavimo informacijos duomenų įvedimo
formoje apskaičiuotos mokesčių pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį turi būti
teigiama

Apskaičiuotos socialinių įmokų
pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(2 st.) turi būti teigiama

Apskaičiuotų socialinių įmokų pajamų (gautų
pervestinų) sumų eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje Apskaičiuotos socialinių įmokų
pajamos iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiama

Neblokavimas

Pagrindinės veiklos įplaukos per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
teigiamos

Pagrindinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
įplaukos per ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiamos

Neblokavimas

Investicinės veiklos perleidimų
kitiems VSS suma per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti teigiama

Investicinės veiklos (perleidimų) pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
perleidimų suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
teigiama

Neblokavimas

Finansinės veiklos įplaukos per
ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi būti
teigiamos

Finansinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo Neblokavimas
informacijos duomenų įvedimo formoje įplaukos per
ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiamos

X

X

X

X

X

X

X

Neblokavimas
X

X

X

X

X

X

Neblokavimas
X

Pagrindinės veiklos (išmokų) suma
Pagrindinės veiklos (išmokų) pinigų srautų
Neblokavimas
kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
(2 st.) turi būti neigiama
išmokų suma kitiems VSS per ataskaitinį laikotarpį turi
būti neigiama

Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudų suma iš kitų VSS
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
būti neigiama

10

X

Neblokavimas

Pinigų srautų suma per ataskaitinį
laikotarpį (2 st.) turi būti neigiama

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

Socialinių įmokų kitiems VSS pajamų Bendros socialinių įmokų sumos eliminavimo
suma per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) informacijos duomenų įvedimo formoje socialinių
turi būti teigiama
įmokų kitiems VSS pajamų suma per ataskaitinį
laikotarpį turi būti teigiama

Pagrindinės veiklos pervestų lėšų suma Pagrindinės veiklos (pervestų lėšų) pinigų srautų
per ataskaitinį laikotarpį (2 st.) turi
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
būti neigiama
pervestų lėšų suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
neigiama

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Finansinės ir investicinės veiklos pinigų srautų
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
pinigų srautų suma per ataskaitinį laikotarpį turi būti
neigiama

Neblokavimas

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų
sumos detalios eliminavimo informacijos duomenų
įvedimo formoje (ketvirtinėje) darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudų suma iš kitų VSS per
ataskaitinį laikotarpį turi būti neigiama

Neblokavimas

X

X

X

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma Bendros sąnaudų sumos eliminavimo informacijos
kitiems VSS (2 st.) turi būti neigiama duomenų įvedimo formoje (ketvirtinėje) ataskaitinio
laikotarpio sąnaudų suma kitiems VSS turi būti
neigiama

Neblokavimas

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų kitų VSS ilgalaikių
VSS ilgalaikių obligacijų, laikomos iki obligacijų, laikomos iki išpirkimo termino (+) suma
išpirkimo termino (+) suma turi būti
turi būti teigiama
teigiama

Blokavimas

Už kitų VSS ilgalaikes obligacijas
Už kitų VSS ilgalaikes obligacijas gautų piniginių
gautų piniginių įplaukų per ataskaitinį įplaukų per ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama neigiama

Blokavimas

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

Blokavimas

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

Kodas
2
TSK-227

TSK-228

TSK-229

TSK-230

TSK-231

TSK-232

TSK-233

TSK-234

TSK-235

TSK-236

TSK-237

TSK-238

TSK-239

TSK-240

TSK-241

TSK-242

TSK-243

TSK-244

TSK-245

TSK-246

TSK-247

TSK-248

TSK-249

TSK-250

TSK-251

TSK-252

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
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

Narių skaičius:

6
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

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
8
9
Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių Blokavimas
VSS ilgalaikių vekselių, laikomų iki vekselių, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina savikaina (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų Per ataskaitinį laikotarpį gautų įplaukų už ilgalaikius
už ilgalaikius vekselius, už vekselius, vekselius, už vekselius, įsigytus iš kitų VSS (-) suma
įsigytus iš kitų VSS (-) suma turi būti turi būti neigiama
neigiama

Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS laikomų iki
išpirkimo termino ilgalaikių iždo
vekselių nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS laikomų iki išpirkimo termino
ilgalaikių iždo vekselių nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Per atask. laikotarpį įsigytų iš kt. VSS Per atask. laikotarpį įsigytų iš kt. VSS ilg.kt. ne
ilg.kt. ne nuosav. VP, laikomų iki
nuosav. VP, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina savikaina (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Blokavimas

X

Blokavimas
X

Pajamų gautų iš per atask. laikot. kitam VSS parduotų Blokavimas
ilg. ne nuosavybės VP, skirtų parduoti, įsigijimo
savikaina (+) suma turi būti teigiama

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

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų kitam VSS ilgalaikių Blokavimas
kitam VSS ilgalaikių paskolų įsigijimo paskolų įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama
savikaina (+) turi būti teigiama

Už suteiktas kitiems VSS ilgalaikes paskolas per atask. Blokavimas
laikot. gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos
paskolos) (-) turi būti neigiamos

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė po Blokavimas
įmokų vertė po penkerių metų,
penkerių metų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė
Blokavimas
įmokų vertė nuo vienerių iki penkerių nuo vienerių iki penkerių metų, ataskaitinio laikotarpio
metų, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama
pabaigoje (+) turi būti 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

Po penkerių metų kitų ilgalaikių
gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama

Po penkerių metų kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Nuo 1 iki 5 metų kitų ilgalaikių
gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama

Nuo 1 iki 5 metų kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų
VSS įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Per atask. laikot. įsigyto iš kito VSS
ilgalaikio fin. turto ir išvestinių fin.
priemonių, skirtų parduoti, suma (+)
turi būti teigiama

Per atask. laikot. įsigyto iš kito VSS ilgalaikio fin.
Blokavimas
turto ir išvestinių fin. priemonių, skirtų parduoti, suma
(+) turi būti teigiama

X

X

X

X

X

Pajamos gautos iš per atask. laikot. kitam VSS
Pajamos gautos iš per atask. laikot.
kitam VSS parduotų ilgalaikio fin.
parduotų ilgalaikio fin. turto ir išvestinių finansinių
turto ir išvestinių finansinių priemonių priemonių (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto iš kito Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto iš kito VSS kito
ilgalaikio finansinio turto, skirto parduoti, suma (+)
VSS kito ilgalaikio finansinio turto,
skirto parduoti, suma (+) turi būti
turi būti teigiama
teigiama

Blokavimas

X

X

X

Pajamos gautos iš per ataskaitinį
Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Blokavimas
laikotarpį kitam VSS parduoto kito
parduoto kito ilgalaikio finansinio turto (+) turi būti
ilgalaikio finansinio turto (+) turi būti teigiamos
teigiamos

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

Blokavimas

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

Blokavimas

Ž. ū. biologinio turto (įvertinto tikrąja Ž. ū. biologinio turto (įvertinto tikrąja verte)
verte) padidėjimo suma dėl įsigijimo iš padidėjimo suma dėl įsigijimo iš kito VSS per atask.
kito VSS per atask. laikot.(+) turi būti laikot.(+) turi būti teigiama
teigiama

Blokavimas

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio
turto (įvertinto tikrąja verte) iš kito
VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Blokavimas

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto
tikrąja verte) iš kito VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS ilgalaikių Blokavimas
VSS ilgalaikių ne nuosavybės
ne nuosavybės vertybinių popierų, skirtų parduoti,
vertybinių popierų, skirtų parduoti,
suma (+) turi būti teigiama
suma (+) turi būti teigiama

Suteiktų kitam VSS ilgalaikių paskolų Suteiktų kitam VSS ilgalaikių paskolų nurašymo per
nurašymo per ataskaitinį laikotarpį (-) ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

11

X

Per atask. laikotarpį gautų įplaukų už Per atask. laikotarpį gautų įplaukų už ilg. kitus ne
Blokavimas
ilg. kitus ne nuosavybės VP, laikomus nuosavybės VP, laikomus iki išpirkimo termino, įsigytų
iki išpirkimo termino, įsigytų iš kt.
iš kt. VSS (-) suma turi būti neigiama
VSS (-) suma turi būti neigiama

Už suteiktas kitiems VSS ilgalaikes
paskolas per atask. laikot. gautos
piniginės įplaukos (susigrąžintos
paskolos) (-) turi būti neigiamos

10

X

Blokavimas

Pajamų gautų iš per atask. laikot.
kitam VSS parduotų ilg. ne
nuosavybės VP, skirtų parduoti,
įsigijimo savikaina (+) turi būti
teigiama

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

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

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

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

Kodas
2
TSK-253

TSK-254

TSK-255

TSK-256

TSK-257

TSK-258

TSK-259

TSK-260

TSK-261

TSK-262

TSK-263

TSK-264

TSK-265

TSK-266

TSK-267

TSK-268

TSK-269

TSK-270

TSK-271

TSK-272

TSK-273

TSK-274

TSK-275

TSK-276

TSK-277

TSK-278

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pajamos gautos iš atsargų pardavimo x
per ataskaitinį laikotarpį parduoto
kitam VSS (+)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Narių skaičius:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
8
9
Neatlygintinai perduoto ž. ū.
Neatlygintinai perduoto ž. ū. biologinio turto (įvertinto Blokavimas
biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) tikrąja verte) kitam VSS sumažėjimo suma per atask.
kitam VSS sumažėjimo suma per
laikot. (-) turi būti neigiama
atask. laikot. (-) turi būti neigiama

Pajamos gautos iš ž. ū. biologinio turto Pajamos gautos iš ž. ū. biologinio turto (įvertinto
(įvertinto tikrąja verte) pardavimo
tikrąja verte) pardavimo kitam VSS per atask.
kitam VSS per atask. laikot.(+) turi
laikot.(+) turi būti teigiamos
būti teigiamos

Blokavimas

Ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto
tikrąja verte) padidėjimo suma dėl
įsigijimo iš kito VSS per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Blokavimas

Ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto tikrąja verte)
padidėjimo suma dėl įsigijimo iš kito VSS per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Blokavimas

Pajamos gautos iš ne ž. ū. biologinio Pajamos gautos iš ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto
turto (įvertinto tikrąja verte) pardavimo tikrąja verte) pardavimo kitam VSS per atask.
kitam VSS per atask. laikot.(+) turi
laikot.(+) turi būti teigiamos
būti teigiamos

Blokavimas

Ž. ū. biologinio turto (įvertinto
įsigijimo savik. arba NK) padidėjimo
suma dėl įsigijimo iš kito VSS per
atask. laikot.(+) turi būti teigiama

Ž. ū. biologinio turto (įvertinto įsigijimo savik. arba
NK) padidėjimo suma dėl įsigijimo iš kito VSS per
atask. laikot.(+) turi būti teigiama

Blokavimas

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio
turto (įvertinto ĮS arba NK) iš kito
VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Neatlygintinai gauto ž. ū. biologinio turto (įvertinto ĮS Blokavimas
arba NK) iš kito VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto ĮS
arba NK) padidėjimo suma dėl
įsigijimo iš kito VSS per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Blokavimas

X

X

X

X

Neatlygintinai gauto ne ž. ū. biologinio Neatlygintinai gauto ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto Blokavimas
turto (įvertinto ĮS arba NK) iš kito
ĮS arba NK) iš kito VSS padidėjimo suma per atask.
VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama
laikot.(+) turi būti teigiama

X

Blokavimas
X

Pajamos gautos iš ne ž. ū. biologinio Pajamos gautos iš ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto ĮS Blokavimas
turto (įvertinto ĮS arba NK) pardavimo arba NK) pardavimo kitam VSS per atask. laikot.(+)
turi būti teigiamos
kitam VSS per atask. laikot.(+) turi
būti teigiamos

X

Neblokavimas
X

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

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

X

X

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

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

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

X

X

Blokavimas

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

X

X

Pajamos gautos iš ž. ū. biologinio turto Pajamos gautos iš ž. ū. biologinio turto (įvertinto
(įvertinto įsigijimo savik. arba NK)
įsigijimo savik. arba NK) pardavimo kitam VSS per
pardavimo kitam VSS per atask.
atask. laikot.(+) turi būti teigiamos
laikot.(+) turi būti teigiamos

Pajamos gautos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS (+) turi būti teigiamos

11

X

Neatlygintinai perduoto ž. ū.
Neatlygintinai perduoto ž. ū. biologinio turto (įvertinto Blokavimas
biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) ĮS arba NK) kitam VSS sumažėjimo suma per atask.
kitam VSS sumažėjimo suma per
laikot. (-) turi būti neigiama
atask. laikot. (-) turi būti neigiama

Pajamos gautos iš atsargų pardavimo
per ataskaitinį laikotarpį parduoto
kitam VSS (+) turi būti teigiamos

10

X

Neatlygintinai perduoto ne ž. ū.
Neatlygintinai perduoto ne ž. ū. biologinio turto
biologinio turto (įvertinto tikrąja verte) (įvertinto tikrąja verte) kitam VSS sumažėjimo suma
kitam VSS sumažėjimo suma per
per atask. laikot. (-) turi būti neigiama
atask. laikot. (-) turi būti neigiama

Neatlygintinai perduoto ne ž. ū.
Neatlygintinai perduoto ne ž. ū. biologinio turto
biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK) (įvertinto ĮS arba NK) kitam VSS sumažėjimo suma
kitam VSS sumažėjimo suma per
per atask. laikot.(-) turi būti neigiama
atask. laikot.(-) turi būti neigiama

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Neatlygintinai gauto ne ž. ū. biologinio Neatlygintinai gauto ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto Blokavimas
turto (įvertinto tikrąja verte) iš kito
tikrąja verte) iš kito VSS padidėjimo suma per atask.
VSS padidėjimo suma per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama
laikot.(+) turi būti teigiama

Ne ž. ū. biologinio turto (įvertinto ĮS arba NK)
padidėjimo suma dėl įsigijimo iš kito VSS per atask.
laikot.(+) turi būti teigiama

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Blokavimas
X

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

Kitų išankstinių mokėjimų suma paskutinę ataskaitinio Blokavimas
Kitų išankstinių mokėjimų suma
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną laikotarpio dieną (+) turi būti teigiama
(+) 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

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų
kitam VSS trumpalaikių paskolų
įsigijimo savikaina (+) turi būti
teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų kitam VSS
trumpalaikių paskolų įsigijimo savikaina (+) turi būti
teigiama

Blokavimas

Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes paskolas per
paskolas per atask. laikot. gautos
atask. laikot. gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos
piniginės įplaukos (susigrąžintos
paskolos) (-) turi būti neigiamos
paskolos) (-) turi būti neigiamos

Blokavimas

Suteiktų kitam VSS trumpalaikių
paskolų nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

Suteiktų kitam VSS trumpalaikių paskolų nurašymo
per ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

X

X

X

X

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė per Blokavimas
įmokų vertė per vienerius metus,
vienerius metus, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

Kodas
2
TSK-279

TSK-280

TSK-281

TSK-282

TSK-283

TSK-284

TSK-285

TSK-286

TSK-287

TSK-288

TSK-289

TSK-290

TSK-291

TSK-292

TSK-293

TSK-294

TSK-295

TSK-296

TSK-297

TSK-298

TSK-299

TSK-300

TSK-301

TSK-302

TSK-303

TSK-304

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
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

Narių skaičius:

6
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

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

7
Gautinos finansavimo sumos iš VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

8
Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos

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

Gautinos finansavimo sumos iš VSS ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+) 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

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

X

X

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

X

X

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

X

X

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

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

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

Blokavimas

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

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

Blokavimas

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS
VSS trumpalaikių nuosavybės
trumpalaikių nuosavybės vertybinių popierių, skirtų
parduoti, suma (+) turi būti teigiama
vertybinių popierių, skirtų parduoti,
suma (+) turi būti teigiama

X

X

X

X

X

X

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

Pajamos gautos iš per ataskaitinį
laikotarpį kitam VSS parduotų
trumpalaikių nuosavybės vertybinių
popierių (+) turi būti teigiamos

Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Blokavimas
parduotų trumpalaikių nuosavybės vertybinių popierių
(+) 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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

X

X

X

X

X

Blokavimas
Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų iš kitų VSS
VSS trumpalaikių ne nuosavybės
trumpalaikių ne nuosavybės vertybinių popierų, skirtų
parduoti, suma (+) turi būti teigiama
vertybinių popierų, skirtų parduoti,
suma (+) turi būti teigiama

Pajamos gautos iš per atask.laikot. kitam VSS
parduotų trump. ne nuosavybės VP, skirtų parduoti,
įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiamos

X

Blokavimas

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

Pajamos gautos iš per atask.laikot.
kitam VSS parduotų trump. ne
nuosavybės VP, skirtų parduoti,
įsigijimo savikaina (+) turi būti
teigiamos

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

Blokavimas

Per atask. laikot. įsigyto iš kito VSS
Per atask. laikot. įsigyto iš kito VSS trumpalaikio fin. Blokavimas
trumpalaikio fin. turto ir išvestinių fin. turto ir išvestinių fin. priemonių, skirtų parduoti, suma
priemonių, skirtų parduoti, suma (+) (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Pajamos gautos iš per atask. laikot.
Pajamos gautos iš per atask. laikot. kitam VSS
Blokavimas
kitam VSS parduotų trumpalaikio fin. parduotų trumpalaikio fin. turto ir išvestinių finansinių
turto ir išvestinių finansinių priemonių priemonių (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

Blokavimas
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto iš kito Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto iš kito VSS kito
VSS kito trumpalaikio finansinio turto, trumpalaikio finansinio turto, skirto parduoti, suma (+)
skirto parduoti, suma (+) turi būti
turi būti teigiama
teigiama

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

Kodas
2
TSK-305

TSK-306

TSK-307

TSK-308

TSK-309

TSK-310

TSK-311

TSK-312

TSK-313

TSK-314

TSK-315

TSK-316

TSK-317

TSK-318

TSK-319

TSK-320

TSK-321

TSK-322

TSK-323

TSK-324

TSK-325

TSK-326

TSK-327

TSK-328

TSK-329

TSK-330

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
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

Narių skaičius:

6
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

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Pajamos gautos iš per ataskaitinį
laikotarpį kitam VSS parduoto kito
trumpalaikio finansinio turto (+) turi
būti teigiamos

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Pajamos gautos iš per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS Blokavimas
parduoto kito trumpalaikio finansinio turto (+) turi būti
teigiamos

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų kitų Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų kitų VSS trumpalaikių Blokavimas
VSS trumpalaikių obligacijų, laikomų obligacijų, laikomų iki išpirkimo termino (+) suma turi
iki išpirkimo termino (+) suma turi
būti teigiama
būti teigiama

Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes Už suteiktas kitiems VSS trumpalaikes paskolas per
paskolas per atask. laikot. gautos
atask. laikot. gautos piniginės įplaukos (susigrąžintos
piniginės įplaukos (susigrąžintos
paskolos) (-) turi būti neigiamos
paskolos) (-) turi būti neigiamos

10

11

X

X

X

X

Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS
Per atask. laikot. įsigytų iš kitų VSS trump. vekselių, Blokavimas
trump. vekselių, laikomų iki išpirkimo laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo savikaina (+)
termino, įsigijimo savikaina (+) turi
turi būti teigiama
būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį gautos
įplaukos už trumpalaikius vekselius,
už vekselius, įsigytus iš kitų VSS (-)
turi būti neigiamos

Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos už
trumpalaikius vekselius, už vekselius, įsigytus iš kitų
VSS (-) turi būti neigiamos

Blokavimas

Įsigytų iš kitų VSS laikomų iki
išpirkimo termino trumpalaikių iždo
vekselių nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Įsigytų iš kitų VSS laikomų iki išpirkimo termino
trumpalaikių iždo vekselių nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

X

X

X

X

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

X

Blokavimas
X

Per atask. laikotarpį gautos įplaukos Per atask. laikotarpį gautos įplaukos už trump.kt. ne
Blokavimas
už trump.kt. ne nuosav. VP, laikomus nuosav. VP, laikomus iki išpirkimo termino, įsigytų iš
iki išpirkimo termino, įsigytų iš kt.
kt. VSS (-) turi būti neigiamos
VSS (-) turi būti neigiamos

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina (+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų
įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių obligacijų (-) suma
turi būti neigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
obligacijų (-) suma turi būti neigiama

X

X

Blokavimas
X

X

Išleistų ilgalaikių obligacijų
Išleistų ilgalaikių obligacijų pergrupavimo į einamųjų
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (-) metų dalį (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

Blokavimas
X

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

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
ilgalaikių iždo vekselių įsigijimo
savikaina (+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama

X

Blokavimas
X

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų ilgalaikių iždo Blokavimas
ilgalaikių iždo vekselių nurašymo per vekselių nurašymo per ataskaitinį laikotarpį (-) suma
ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti turi būti neigiama
neigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų ilgalaikių iždo vekselių (-)
suma turi būti neigiama

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

Blokavimas

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

Per atask. laikot. įsigytų iš kt. VSS
Per atask. laikot. įsigytų iš kt. VSS trump. kt. ne
trump. kt. ne nuosav. VP, laikomų iki nuosav. VP, laikomų iki išpirkimo termino, įsigijimo
išpirkimo termino, įsigijimo savikaina savikaina (+) turi būti teigiama
(+) turi būti teigiama

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
iždo vekselių (-) suma turi būti neigiama

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
Išleistų ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimo į
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (-) einamųjų metų dalį (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

X

Blokavimas
X

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

Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito VSS ilgalaikių
VSS ilgalaikių paskolų (prisiimtų
paskolų (prisiimtų įsipareigojimų) įsigijimo savikaina
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina (+) (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Blokavimas

Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų nurašymo per
nurašymo per ataskaitinį laikotarpį (-) ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų įsipareigojimų
įsipareigojimų (grąžintų paskolų) už (grąžintų paskolų) už gautas iš kitų VSS ilgalaikes
gautas iš kitų VSS ilgalaikes paskolas paskolas (-) suma turi būti neigiama
(-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų pergrupavimo į
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (-) einamųjų metų dalį (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

Blokavimas

X

X

X

X

Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė po Blokavimas
įmokų vertė po penkerių metų,
penkerių metų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

Kodas
2
TSK-331

TSK-332

TSK-333

TSK-334

TSK-335

TSK-336

TSK-337

TSK-338

TSK-339

TSK-340

TSK-341

TSK-342

TSK-343

TSK-344

TSK-345

TSK-346

TSK-347

TSK-348

TSK-349

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Narių skaičius:

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
8
9
Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė
Blokavimas
įmokų vertė nuo vienerių iki penkerių nuo vienerių iki penkerių metų, ataskaitinio laikotarpio
metų, ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiama
pabaigoje (+) turi 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

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

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

10

11

X

X

X

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių obligacijų
ilgalaikių obligacijų einamųjų metų
einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina (+) turi būti
dalies įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama
teigiama

Blokavimas

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų ilgalaikių Blokavimas
išpirktų ilgalaikių obligacijų einamųjų obligacijų einamųjų metų dalis (-) turi būti neigiama
metų dalis (-) turi būti neigiama

Išleistų ilgalaikių obligacijų
Išleistų ilgalaikių obligacijų pergrupavimo į einamųjų
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (+) metų dalį (+) suma turi būti teigiama
suma turi būti teigiama

Blokavimas

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

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

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
Per ataskaitinį laikotarpį išleistų ilgalaikių iždo
ilgalaikių iždo vekselių einamųjų metų vekselių einamųjų metų dalies įsigijimo savikaina (+)
dalies įsigijimo savikaina (+) turi būti turi būti teigiama
teigiama

Blokavimas

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų ilg. iždo
ilg. iždo vekselių einamųjų metų
vekselių einamųjų metų dalies nurašymo per atask.
dalies nurašymo per atask. laikot. (-) laikot. (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama

Blokavimas

X

X

X

X

X

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirkta ilgalaikių Blokavimas
iždo vekselių einamųjų metų dalis (-) turi būti neigiama
X

Išleistų ilgalaikių iždo vekselių
Išleistų ilgalaikių iždo vekselių pergrupavimo į
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (+) einamųjų metų dalį (+) suma turi būti teigiama
suma turi būti teigiama

Blokavimas
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

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

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

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

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirkta ilgalaikių iždo vekselių
einamųjų metų dalis (-) turi būti
neigiama

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

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

Per atask. laikot. gautų iš kito VSS ilg. Per atask. laikot. gautų iš kito VSS ilg. paskolų
paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
(prisiimtų įsipareigojimų) einamųjų metų dalies
einamųjų metų dalies įsigijimo
įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama
savikaina (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų
trumpalaikių obligacijų įsigijimo
savikaina (+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį išleistų trumpalaikių
obligacijų įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama

Blokavimas

Per ataskaitinį laikotarpį išleisti
trumpalaikių iždo vekselių įsigijimo
savikaina (+) turi būti teigiama

Per ataskaitinį laikotarpį išleisti trumpalaikių iždo
vekselių įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama

X

X

X

Blokavimas

X

1093

1094

TSK-350

TSK-351

Nereglamentuota

Nereglamentuota

x

x

x

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito Per ataskaitinį laikotarpį gautų iš kito VSS
VSS trumpalaikių paskolų (prisiimtų trumpalaikių paskolų (prisiimtų įsipareigojimų)
įsipareigojimų) įsigijimo savikaina (+) įsigijimo savikaina (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Blokavimas

Iš kitų VSS gautų trumpalaikių
paskolų nurašymo per ataskaitinį
laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

Iš kitų VSS gautų trumpalaikių paskolų nurašymo per
ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti neigiama

X

X

1095

1096

1097

1098

TSK-352

TSK-353

TSK-354

TSK-355

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų Įsipareigojimų kitiems VSS dėl išleistų trumpalaikių
trumpalaikių iždo vekselių nurašymo iždo vekselių nurašymo per ataskaitinį laikotarpį (-)
per ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi suma turi būti neigiama
būti neigiama

Blokavimas

X

Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų Iš kitų VSS gautų ilgalaikių paskolų einamųjų metų
Blokavimas
einamųjų metų dalies nurašymo per
dalies nurašymo per ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi
ataskaitinį laikotarpį (-) suma turi būti būti neigiama
neigiama

X

Per atask. laikot. įvykdytų
įsipareigojimų (grąžintų paskolų) už
gautų iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m.
dalį (-) suma turi būti neigiama

Per atask. laikot. įvykdytų įsipareigojimų (grąžintų
Blokavimas
paskolų) už gautų iš kitų VSS ilg. paskolų ein. m. dalį
(-) suma turi būti neigiama
X

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS
išpirktų trumpalaikių obligacijų (-)
suma turi būti neigiama

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų
trumpalaikių obligacijų (-) suma turi būti neigiama

Blokavimas

X

1099

TSK-356

Nereglamentuota

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų VSS išpirktų
Blokavimas
išpirktų trumpalaikių iždo vekselių (-) trumpalaikių iždo vekselių (-) suma turi būti neigiama
suma turi būti neigiama
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1100

1101

Kodas
2
TSK-357

TSK-358

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

x

Narių skaičius:

6
x

x

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų
įsipareigojimų (grąžintų paskolų) už
gautas iš kitų VSS trumpalaikes
paskolas (-) suma turi būti neigiama

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytų įsipareigojimų
Blokavimas
(grąžintų paskolų) už gautas iš kitų VSS trumpalaikes
paskolas (-) suma turi būti neigiama

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų Iš kito VSS gautų ilgalaikių paskolų pergrupavimo į
pergrupavimo į einamųjų metų dalį (+) einamųjų metų dalį (+) suma turi būti teigiama
suma turi būti teigiama

Blokavimas

X

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

TSK-359

TSK-360

TSK-361

TSK-362

TSK-363

TSK-364

TSK-365

TSK-366

TSK-367

TSK-368

TSK-369

TSK-370

TSK-371

TSK-372

TSK-373

TSK-374

TSK-375

TSK-376

TSK-377

TSK-378

TSK-379

TSK-380

TSK-381

TSK-382

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė per Blokavimas
įmokų vertė per 1 metus, atask. laikot. 1 metus, atask. laikot. pab. (ilg. įsipareig. ein. m. dalis)
pab. (ilg. įsipareig. ein. m. dalis) (+) (+) turi būti teigiama
turi būti teigiama

Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė per Blokavimas
įmokų vertė per 1 metus, atask. laikot. 1 metus, atask. laikot. pab . (trump. įsipareigojimai)
pab . (trump. įsipareigojimai) (+) turi (+) turi būti teigiama
būti teigiama

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

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

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

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

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

Blokavimas

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

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

Blokavimas

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

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

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

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

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

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

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

Mokėtinos kitiems VSS socialinės
išmokos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Mokėtinos kitiems VSS socialinės išmokos ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pradžioje (+) turi būti teigiamos

Mokėtinos kitiems VSS socialinės
išmokos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiamos

Mokėtinos kitiems VSS socialinės išmokos ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje (+) turi būti teigiamos

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

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

Tiekėjams (kitiems VSS) mokėtinos
sumos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiamos

Tiekėjams (kitiems VSS) mokėtinos sumos ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje (+) turi būti teigiamos

Sukauptos finansavimo sąnaudos
kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Sukauptos finansavimo sąnaudos kitiems VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+) turi būti
teigiamos

Blokavimas

Sukauptos finansavimo sąnaudos
kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (+) turi būti teigiamos

Sukauptos finansavimo sąnaudos kitiems VSS
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+) turi būti
teigiamos

Blokavimas

Kitos sukauptos VSS sąnaudos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+)
turi būti teigiamos

Kitos sukauptos VSS sąnaudos ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pradžioje (+) turi būti teigiamos

Kitos sukauptos VSS sąnaudos
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)
turi būti teigiamos

Kitos sukauptos VSS sąnaudos ataskaitinio laikotarpio Blokavimas
pabaigoje (+) turi būti teigiamos

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

X

X

X

Blokavimas
X

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

Gautų iš kt. VSS išankst. apmokėjimų Gautų iš kt. VSS išankst. apmokėjimų ir atein. laikot. Blokavimas
ir atein. laikot. pajamos, išskyrus
pajamos, išskyrus mokesčių ir soc. įmokų, atask. laikot.
mokesčių ir soc. įmokų, atask. laikot. pab.(+) turi būti teigiamos
pab.(+) turi būti teigiamos

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

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

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

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

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

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

Kodas
2
TSK-383

TSK-384

TSK-385

TSK-386

TSK-387

TSK-388

TSK-389

TSK-390

TSK-391

TSK-392

TSK-393

TSK-394

TSK-395

TSK-396

TSK-397

TSK-398

TSK-399

TSK-400

TSK-401

TSK-402

TSK-403

TSK-404

TSK-405

TSK-406

TSK-407

TSK-408

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
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

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
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

Narių skaičius:

6
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

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos
pajamos per ataskaitinį laikotarpį (-)
turi būti neigiamos

Kontrolės tekstas
8
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos per
ataskaitinį laikotarpį (-) turi būti neigiamos

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

Ataskaitinio laikotarpio nuomos
Ataskaitinio laikotarpio nuomos kitiems VSS sąnaudos Blokavimas
kitiems VSS sąnaudos (kita veikla) (-) (kita veikla) (-) turi būti neigiamos
turi būti neigiamos

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo sąnaudos iš kitų
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) turi
būti neigiamos

Kitos veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Blokavimas
sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-) turi
būti neigiamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos
sąnaudos kitiems VSS, išsk. gaut.
sumų ir išankst. apmok. nuvert.
sąnaudas (-) turi būti neigiamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos kitiems Blokavimas
VSS, išsk. gaut. sumų ir išankst. apmok. nuvert.
sąnaudas (-) turi būti neigiamos

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

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir
delspinigių kitiems VSS sąnaudos (-)
turi būti neigiamos

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir delspinigių kitiems
VSS sąnaudos (-) turi būti neigiamos

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio palūkanų
kitiems VSS sąnaudos (-) turi būti
neigiamos

Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems VSS
sąnaudos (-) turi būti neigiamos

Pagrindinės veiklos pajamos iš
rinkliavų iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) turi būti teigiamos

Pagrindinės veiklos pajamos iš rinkliavų iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi
būti teigiamos

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš
rinkliavų iš kitų VSS (+) turi būti
teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš rinkliavų iš kitų
VSS (+) turi būti teigiamos

Blokavimas

Pagrindinės veiklos pajamos iš
administracinių baudų iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį (+) turi būti teigiamos

Pagrindinės veiklos pajamos iš administracinių baudų
iš kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį (+) turi būti teigiamos

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

X

X

Blokavimas
X

Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš
Ataskaitinio laikotarpio pajamos iš administracinių
administracinių baudų iš kitų VSS (+) baudų iš kitų VSS (+) turi būti teigiamos
turi būti teigiamos

Blokavimas

Pagrindinės veiklos pajamos iš
dividendų iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) turi būti teigiamos

Blokavimas

Pagrindinės veiklos pajamos iš dividendų iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi
būti teigiamos

X

X

Pagrindinės veiklos pajamos iš atsargų Pagrindinės veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš
Blokavimas
pardavimo iš kito VSS (gautos
kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

X

Pagrindinės veiklos ilgalaikio ir
Pagrindinės veiklos ilgalaikio ir biolog. turto
Blokavimas
biolog. turto pardavimo pelnas iš kito pardavimo pelnas iš kito VSS (gautos pervestinos) per
VSS (gautos pervestinos) per atask.
atask. laikot. (+) turi būti teigiamos
laikot. (+) turi būti teigiamos

X

Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų, Pagrindinės veiklos suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, Blokavimas
išskyrus nuomą, pajamos iš kito VSS pajamos iš kito VSS (gautos pervestinos) per atask.
(gautos pervestinos) per atask. laikot. laikot. (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

X

Ataskaitinio laikotarpio kitiems VSS
suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
pajamos (pagrindinė veikla) (+) turi
būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų kitiems
VSS, išskyrus nuomą, pajamos (kita veikla) (+) turi
būti teigiamos

Blokavimas
X

Pagrindinės veiklos nuomos pajamos Pagrindinės veiklos nuomos pajamos (pagrindinė
Blokavimas
(pagrindinė veikla) iš kito VSS (gautos veikla) iš kito VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį laikotarpį (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio nuomos
pajamos (pagrindinė veikla) iš kitų
VSS (+) turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio nuomos pajamos (pagrindinė
veikla) iš kitų VSS (+) turi būti teigiamos

Kitos pagrindinės veiklos kitos
pajamos (gautos pervestinos) (+) turi
būti teigiamos

Kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos (gautos
pervestinos) (+) turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos
pagrindinės veiklos pajamos iš VSS
(+) turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos
pajamos iš VSS (+) turi būti teigiamos

Kitos veiklos pajamos iš atsargų
pardavimo iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) turi būti teigiamos

Kitos veiklos pajamos iš atsargų pardavimo iš kito
Blokavimas
VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+)
turi būti teigiamos

Kitos veiklos ilgalaikio ir biologinio
turto pardavimo pelnas iš kito VSS
(gautas pervestinas) per atask. laikot.
(+) turi būti teigiamos

Kitos veiklos ilgalaikio ir biologinio turto pardavimo
pelnas iš kito VSS (gautas pervestinas) per atask.
laikot. (+) turi būti teigiamos

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Kitos veiklos nuomos pajamos iš kito Kitos veiklos nuomos pajamos iš kito VSS (gautos
VSS (gautos pervestinos) per
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
teigiamos
teigiamos

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Ataskaitinio laikotarpio nuomos
kitiems VSS pajamos (+) turi būti
teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio nuomos kitiems VSS pajamos Blokavimas
(+) turi būti teigiamos

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą,
kitos veiklos pajamos iš kito VSS
(gautos pervestinos) per ataskaitinį
laikotarpį (+) turi būti teigiamos

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, kitos veiklos
pajamos iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti teigiamos

X

Ataskaitinio laikotarpio suteiktų
Ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų kitiems
paslaugų kitiems VSS, išskyrus
VSS, išskyrus nuomą, pajamos (+) turi būti teigiamos
nuomą, pajamos (+) turi būti teigiamos

Blokavimas

X

Blokavimas
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

Kodas
2
TSK-409

TSK-410

TSK-411

TSK-412

TSK-413

TSK-414

TSK-415

TSK-416

TSK-417

TSK-418

TSK-419

TSK-420

TSK-421

TSK-422

TSK-423

TSK-424

TSK-425

TSK-426

TSK-427

TSK-428

TSK-429

TSK-430

TSK-431

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

17 VSAFAS

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai, 11 st.

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Narių skaičius:

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, 2 st.

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Kitos kitos veiklos pajamos iš kito
VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
teigiamos

8
Kitos kitos veiklos pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
teigiamos

9
Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio kitos kitos
veiklos pajamos iš VSS (+) turi būti
teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos kitos veiklos pajamos iš Blokavimas
VSS (+) turi būti teigiamos

Baudų ir delspinigių pajamos iš kito
VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
teigiamos

Baudų ir delspinigių pajamos iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
teigiamos

Blokavimas

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir
delspinigių iš kitų VSS pajamos (+)
turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio baudų ir delspinigių iš kitų
VSS pajamos (+) turi būti teigiamos

Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

Palūkanų pajamos iš kito VSS (gautos Palūkanų pajamos iš kito VSS (gautos pervestinos) per Blokavimas
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio palūkanų
kitiems VSS pajamos (+) turi būti
teigiamos

Ataskaitinio laikotarpio palūkanų kitiems VSS
pajamos (+) turi būti teigiamos

Dividendai iš kito VSS (gautos
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį
(+) turi būti teigiamos

Dividendai iš kito VSS (gautos pervestinos) per
ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti teigiamos

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Vertybinių popierių pardavimo pelnas Vertybinių popierių pardavimo pelnas (gautas
(gautas pervestinas) per ataskaitinį
pervestinas) per ataskaitinį laikotarpį (+) turi būti
laikotarpį (+) turi būti teigiamos
teigiamos

Blokavimas
X

Kitos finansinės ir investicinės veiklos Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš kito Blokavimas
pajamos iš kito VSS (gautos
VSS (gautos pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį (+)
pervestinos) per ataskaitinį laikotarpį turi būti teigiamos
(+) turi būti teigiamos

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
X

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

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

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

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

X

X

X

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

X

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

X

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

Blokavimas

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

Blokavimas

Socialinių įmokų sumos, gautos
avansu, iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (2 st.) turi sutapti
su detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus (12 st.).

Socialinių įmokų sumų, gautų avansu, iš kitų VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
būti sutapti su detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus

Blokavimas

Gautinų socialinių įmokų, įsigijimo
savikaina, ataskaitinio laikotarpio
pradžioje eliminavimo sumos (2 st.)
turi sutapti su detalizavimu pagal
socialinių įmokų tipus (12 st.).

Gautinos socialinės įmokų, įsigijimo savikaina,
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
sutapti su detalizavimu pagal socialinių įmokų tipus

Blokavimas

Grąžintinos socialinės įmokos ir jų
permokos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (2 st.) turi sutapti su
detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus (12 st.).

Grąžintinų socialinių įmokų ir jų permokų ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pradžioje eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje

Kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS
einamųjų metų dalis įsigijimo
savikaina atask. laikot. pradžioje (+)
turi būti teigiama

Kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS einamųjų metų dalis Blokavimas
įsigijimo savikaina atask. laikot. pradžioje (+) turi būti
teigiama

Kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS
einamųjų metų dalis įsigijimo
savikaina atask. laikot. pab. (+) turi
būti teigiama

Kitų ilg. gautinų sumų iš kitų VSS einamųjų metų dalis Blokavimas
įsigijimo savikaina atask. laikot. pab. (+) turi būti
teigiama

Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų suma suderinta su VSS
tapusavio sandoriuose ir finansinės
nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma
pateikta eliminavimo informacijoje turi
sutapti

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma
suderinta su VSS tapusavio sandoriuose ir finansinės
nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma pateikta
eliminavimo informacijoje turi sutapti

X

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1175

Kodas
2
TSK-432

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
17 VSAFAS

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
"Nuo vienerių iki penkerių metų" ir
"Po penkerių metų", 11 st.

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

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
"Nuo vienerių iki penkerių metų" ir "Po penkerių
metų", 2 st.

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
Finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų suma suderinta su VSS
tapusavio sandoriuose ir finansinės
nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma
pateikta eliminavimo informacijoje turi
sutapti

Kontrolės tekstas
8
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma
suderinta su VSS tapusavio sandoriuose ir finansinės
nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma pateikta
eliminavimo informacijoje turi sutapti

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

ETO - duomenų įvedimo į eliminavimo formas kontrolės
1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

ETO-001

ETO-002

ETO-003

ETO-004

ETO-005

ETO-006

ETO-007

ETO-008

ETO-009

ETO-010

ETO-011

ETO-012

ETO-013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (+)
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (-)
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (-)

x

Nematerialiojo turto, per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS,
savikaina (-)
Nematerialiojo turto per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS
sukaupta amortizacijos suma (+)
Nematerialiojo turto per ataskaitinį
laikotarpį parduoto kitam VSS
sukaupta nuvertėjimo suma (+)

x

x

x

Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS x
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(+)
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo) ()
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (-)
Per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto tikrosios vertės
suma (+/-)

x

x
Ilgalaikio materialiojo turto, per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS, savikaina (-)
Ilgalaikio materialiojo turto per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS sukaupta amortizacijos suma (+)
Ilgalaikio materialiojo turto per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS sukaupta nuvertėjimo suma (+)
Ilgalaikio materialiojo turto per
ataskaitinį laikotarpį parduoto kitam
VSS tikrosios vertės suma suma (-)

x

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikaina
(-)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
amortizacijos suma (iki perdavimo)
(+)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto ilgalaikio
materialiojo turto sukaupta
nuvertėjimo suma (iki perdavimo) (+)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
x
Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų iš kito
VSS įsigijimo savikaina (+)
Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai gautų atsargų
sukauptas nuvertėjimas (iki
perdavimo) (-)

x

Atsargų parduotų kitam VSS per
x
ataskaitinį laikotarpį suma (-)
Atsargų parduotų kitam VSS vertės
sumažėjimo atstatymo (pardavimo
metu) suma per ataskaitinį laikotarpį
(+)

x

x
Sumažėjimas dėl neatlygintinai
perleistų (paskirstytų) atsargų kitam
VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)
Per ataskaitinį laikotarpį
neatlygintinai perleistų (paskirstytų)
kitam VSS atsargų nuvertėjimo suma
(+)

x

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo
teise perduoto kitiems VSS turto
likutinė vertė atidavimo momentu
buvo:

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina (-)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos
suma (iki perdavimo) (+)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai
perduoto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo
suma (iki perdavimo) (+)

Kitam VSS nuomojamo turto
pagrindinų nuomos įmokų suma per
vienerius metus, ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (+)

x

Kitam VSS nuomojamo turto
x
pagrindinių nuomos įmokų suma po 1
metų, atask. laikot. pab.(+)

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne
x
nuosavybės vertybinių popierių,
kuriuos įsigijo VSS, nominalioji vertė

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta
neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos, sukauptos amortizacijos ir sukaupo
nuvertėjimo suma turi būti teigiama arba lygi nuliui
pagal kiekvieną partnerį.

Blokavimas

X

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS x
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto įsigijimo savikaina (-)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta amortizacijos suma
(iki perdavimo) (+)
Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS
neatlygintinai perduoto nematerialiojo
turto sukaupta nuvertėjimo suma (iki
perdavimo) (+)

x

E05 derinimo operacijoje nurodyta
neatlygintinai gauto nematerialiojo
turto įsigijimo savikainos, sukauptos
amortizacijos ir sukaupto nuvertėjimo
suma turi būti teigiama arba lygi nuliui
pagal kiekvieną partnerį.

E06 derinimo operacijoje nurodyta
parduoto nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos, sukauptos amortizacijos ir
sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta parduoto
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos, sukauptos
amortizacijos ir sukaupo nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną partnerį.

E05 derinimo operacijoje nurodyta
perduoto nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos, sukauptos amortizacijos ir
sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta perduoto
nematerialiojo turto įsigijimo savikainos, sukauptos
amortizacijos ir sukaupo nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Blokavimas

X

Blokavimas

X

E05 derinimo operacijoje nurodyta
neatlygintinai gauto ilgalaikio
materialiojo turto savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupto nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio
suma turi būti teigiama arba lygi nuliui
pagal kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta
Blokavimas
neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainos, sukaupto nusidėvėjimo, sukaupto
nuvertėjimo ir sukauptos tikrosios vertės pokyčio suma
turi būti teigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną
partnerį.

X

E06 derinimo operacijoje nurodyta
parduoto ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupto nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta parduoto
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos,
sukaupto nusidėvėjimo, sukaupto nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Blokavimas

X

x

E05 derinimo operacijoje nurodyta
perduoto ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikainos, sukaupto
nusidėvėjimo, sukaupto nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio
suma turi būti neigiama arba lygi
nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodyta perduoto
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos,
sukaupto nusidėvėjimo, sukaupto nuvertėjimo ir
sukauptos tikrosios vertės pokyčio suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Blokavimas

E05 derinimo operacijoje nurodytų
neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo
savikainos ir sukaupto nuvertėjimo (iki
perdavimo) suma turi būti teigiama
arba lygi nuliui pagal kiekvieną
partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodytų
neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainos ir
sukaupto nuvertėjimo (iki perdavimo) suma turi būti
teigiama arba lygi nuliui pagal kiekvieną partnerį.

Blokavimas

E06 derinimo operacijoje nurodytų
parduotų atsargų įsigijimo savikainos
ir sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodytų parduotų
atsargų įsigijimo savikainos ir sukaupto nuvertėjimo
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Blokavimas

E05 derinimo operacijoje nurodytų
perleistų atsargų įsigijimo savikainos
ir sukaupto nuvertėjimo suma turi būti
neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Derinimui pateiktoje informacijoje nurodytų perleistų
atsargų įsigijimo savikainos ir sukaupto nuvertėjimo
suma turi būti neigiama arba lygi nuliui pagal
kiekvieną partnerį.

Blokavimas

Nederinamoje operacijoje nurodyta
patikėjimo teise perduoto kitiems
subjektams turto likutinė vertė pagal
kiekvieną partnerį atidavimo momentu
turi būti mažesnė arba lygi perduoto
nematerialiojo turto likutinei vertei
pagal kiekvieną partnerį.

Nederinamoje operacijoje nurodyta per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams
turto likutinė vertė pagal kiekvieną partnerį atidavimo
momentu turi būti mažesnė arba lygi per ataskaitini
laikotarpį perduoto nematerialiojo turto įsigijimo
savikainos, sukauptos amortizacijos ir sukaupto
nuvertėjimo sumai pagal kiekvieną partnerį
(padaugintai iš minus vieno)

X

X

X

X

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė E08-110 derinimo grupėje nurodyta
per vienerius metus, ataskaitinio laikotarpio
suma pagal kiekvieną partnerį turi būti
pabaigoje (+)
didesnė arba lygi E08-120 derinimo
grupėje nurodytai sumai pagal
kiekvieną partnerį (gautinos sumos per
vienerius metus)

Tarpusavio operacijų derinimo srityje pateikta
pagrindinių nuomos įmokų per vienerius metus vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną suderinta su
kiekvienu partneriu turi būti didesnė arba lygi
dabartinei įmokų vertei per vienerius metus suderintai
su kiekvienu partneriu.

Blokavimas

Kitam VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė E08-110 derinimo grupėje nurodyta
po vienerių metų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma pagal kiekvieną partnerį turi būti
(+)
didesnė arba lygi E08-120 derinimo
grupėje nurodytai sumai pagal
kiekvieną partnerį (gautinos sumos po
vienerių metų)

Tarpusavio operacijų derinimo srityje pateikta
pagrindinių nuomos įmokų po vienerių metų vertė
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną suderinta su
kiekvienu partneriu turi būti didesnė arba lygi
dabartinei įmokų vertei su kiekvienu partneriu.

Blokavimas

Iš VSS gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
vertybinių popierių, kuriuos įsigijo VSS, balansinė
vertė

Nederinamoje informacijoje pateiktų su kiekvienu
partneriu gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
vertybinių popierių nominalioji vertė turi būti didesnė
arba lygi balansinei vertei.

Blokavimas

Nederinamoje informacijoje pateiktų
gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės
vertybinių popierių nominalioji vertė
turi būti didesnė arba lygi balansinei
vertei.

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

Kodas
2
ETO-014

ETO-015

ETO-016

ETO-017

ETO-018

ETO-019

ETO-020

ETO-021

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
x

x

x

x

x

x

x

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
Iš kito VSS nuomojamo turto
x
pagrindinės nuomos įmokų suma po 1
metų, atask. laikot. pab. (+)

Trumpalaikiai atidėjiniai

Po vienerių metų

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

6
7
Iš kito VSS nuomojamo turto dabartinė įmokų vertė E08-210 derinimo grupėje nurodyta
po vienerių metų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma pagal kiekvieną partnerį turi būti
(+)
didesnė arba lygi E08-220 derinimo
grupėje nurodytai sumai pagal
kiekvieną partnerį

Trumpalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis
kitiems VSS, likutis laikotarpio pabaigoje (+)

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
Tarpusavio operacijų derinimo srityje pateikta
Blokavimas
pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną turi būti didesnė arba lygi dabartinei
įmokų vertei po vienerių metų su kiekvienu partneriu.

Nederinamoje eliminavimo
Atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką (įsigijimo
Blokavimas
informacijoje nurodyta trumpalaikių
savikaina (nediskontuota)) nederinamoje eliminavimo
atidėjinių įsigijimo savikaina
informacijoje nurodyta trumpalaikių atidėjinių įsigijimo
(nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio savikaina (nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti didesnė arba lygi
pabaigoje turi būti didesnė arba lygi diskontuotai vertei
diskontuotai vertei pagal kiekvieną
pagal kiekvieną partnerį.
partnerį.

Ilgalaikių atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems Nederinamoje eliminavimo
Atidėjinių pagal jų panaudojimo laiką (įsigijimo
Blokavimas
VSS, po vienų metų (+)
informacijoje nurodyta ilgalaikių
savikaina (nediskontuota)) nederinamoje eliminavimo
atidėjinių įsigijimo savikaina
informacijoje nurodyta ilgalaikių atidėjinių įsigijimo
(nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio savikaina (nediskontuota) ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi būti didesnė arba lygi
pabaigoje turi būti didesnė arba lygi diskontuotai vertei
diskontuotai vertei pagal kiekvieną
pagal kiekvieną partnerį.
partnerį.
x

x

x

Socialinio draudimo sumos, įtrauktos į sukauptas
nepanaudotų atostogų sąnaudas, likutis

Atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems VSS,
dalis

Fin. pajamų, Fin. sumų sumažėjimo
dėl turto pardavimo, Fin. sumų
sumažėjimo dėl jų panaudojimo savo
veiklai, Fin. sumų sumažėjimo dėl jų
perdavimo ne VSS, Sukauptų fin.
pajamų iš VB pokyčio suma pateikta
nederinamoje eliminavimo inf. turi būti
lygi 0.

Finansavimo pajamų iš valstybės biudžeto per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl turto
pardavimo, Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai, Finansavimo sumų iš
valstybės biudžeto sumažėjimo per ataskaitinį
laikotarpį dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus
subjektams, Sukauptų finansavimo pajamų iš valstybės
iždo pokyčio per ataskaitinį laikotarpį suma pateikta su
kiekvienu partneriui nederinamoje eliminavimo
informacijoje turi būti lygi 0.

Fin. pajamų, Fin. sumų sumažėjimo
dėl turto pardavimo, Fin. sumų
sumažėjimo dėl jų panaudojimo savo
veiklai, Fin. sumų sumažėjimo dėl jų
perdavimo ne VSS, Sukauptų fin.
pajamų IS SB pokyčio suma pateikta
nederinamoje eliminavimo inf. turi būti
lygi 0.

Finansavimo pajamų iš savivaldybės biudžeto per
Blokavimas
ataskaitinį laikotarpį, Finansavimo sumų iš
savivaldybės biudžeto sumažėjimo per ataskaitinį
laikotarpį dėl turto pardavimo, Finansavimo sumų iš
savivaldybės biudžeto sumažėjimo per ataskaitinį
laikotarpį dėl jų panaudojimo savo veiklai,
Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto
sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl jų perdavimo
ne viešojo sektoriaus subjektams, Sukauptų
finansavimo pajamų iš valstybės iždo pokyčio per
ataskaitinį laikotarpį suma pateikta su kiekvienu
partneriui nederinamoje eliminavimo informacijoje turi
būti lygi 0.

Fin. pajamų, Fin. sumų sumažėjimo
dėl turto pardavimo, Fin. sumų
sumažėjimo dėl jų panaudojimo savo
veiklai, Fin. sumų sumažėjimo dėl jų
perdavimo ne VSS, Sukauptų fin.
pajamų iš KŠ pokyčio suma pateikta
nederinamoje eliminavimo inf. turi būti
lygi 0.

Finansavimo pajamų iš kitų šaltinių per ataskaitinį
Blokavimas
laikotarpį, Finansavimo sumų iš kitų šaltinių
sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl turto
pardavimo, Finansavimo sumų iš kitų šaltinių
sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl jų
panaudojimo savo veiklai, Finansavimo sumų iš kitų
šaltinių sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams, Sukauptų
finansavimo pajamų iš valstybės iždo pokyčio per
ataskaitinį laikotarpį suma pateikta su kiekvienu
partneriui nederinamoje eliminavimo informacijoje turi
būti lygi 0.

Soc. draudimo sumų, įtrauktų į
sukauptas nepanaudotų atostogų
sąnaudas, likutis. pr. ir soc. draudimo
sąnaudų pateiktų nederinamoje
eliminavimo informacijoje skirtumas
turi būti lygus socialinio draudimo
sumos likučiui pab.

Socialinio draudimo sumų, įtrauktos į sukauptas
nepanaudotų atostogų sąnaudas, likučio ataskaitinio
laikotarpio pradžioje pateiktų nederinamoje
eliminavimo informacijoje ir socialinių draudimo
sąnaudų, įtrauktų į sukauptas nepanaudotų atostogų
sąnaudas pateiktų nederinamoje eliminavimo
informacijoje skirtumas turi būti lygus socialinio
draudimo sumos, įtrauktos į sukauptas nepanaudotas
atostogų sąnaudas, likučiui ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje pateiktame nederinamoje eliminavimo
informacijoje

Atidėjinių likučio pr. pateikto
nederinamoje eliminavimo inf. ir
atidėjinių sąnaudos per atask. laik.
pateiktos nederinamoje eliminavimo
informacijoje skirtumas turi būti lygus
atidėjinių likučiui pab. pateiktame
nederinamoje eliminavimo
informacijoje

Atidėjinių likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Rekomenduojama
pateikto nederinamoje eliminavimo informacijoje ir
atidėjinių, susijusių su išmokomis kitiems VSS,
sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį pateiktos
nederinamoje eliminavimo informacijoje skirtumas turi
būti lygus atidėjinių likučiui ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje pateiktame nederinamoje eliminavimo
informacijoje

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

X

X

X

X

Blokavimas

X

X

PSP - finansinių ataskaitų tikrinimo su bendruoju privalomuoju sąskaitų planu kontrolės
1197

1198

PSP-001

PSP-002

x

2 VSAFAS, 2
priedas

1KL Ilgalaikis turtas+2KL
Trumpalaikis turtas

A. ILGALAIKIS TURTAS

x

x

3KL Grynasis turtas + 4KL Finansavimo sumos +
5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai + 6KL
Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikis turtas

1KL Ilgalaikis turtas + 2KL
Trumpalaikis turtas = - (3KL Grynasis
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.

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
Ilgalaikis turtas turi sutapti

X

Blokavimas

X

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

PSP-003

PSP-004

PSP-005

PSP-006

PSP-007

PSP-008

PSP-009

PSP-010

PSP-011

13 VSAFAS, 1
priedas

12 VSAFAS, 1
priedas

I. Nematerialusis turtas - 11
stulpelis, 19 eilutė

25 eilutė, Iš viso - 16 stulpelis

6 VSAFAS, 5
priedas

3. Iš viso

6 VSAFAS, 5
priedas

1. Investicijos į nuosavybės
vertybinius popierius

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

1.1. Investicijos į kontroliuojamus
viešojo sektoriaus subjektus

x

x

x

x

x

Nematerialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
subjektus

Nematerialiojo turto likutinės vertės
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
nematerialusis turtas turi sutapti
suma „Iš viso“ turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 11
sąskaitoje nurodyta suma.

Blokavimas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinės
vertės ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje suma „Iš viso“ turi sutapti
su bendrojo privalomojo sąskaitų
plano 12 sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
Ilgalaikis materialusis turtas turi sutapti

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 7 eil. 3 st. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 16 sąskaitoje nurodyta
suma.
6 VSAFAS, 5 pr., 1 eil. 3 st. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 161 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
Ilgalaikis finansinis turtas turi sutapti

Blokavimas

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
investicijos į nuosavybės vertybinius popierius turi
sutapti

Blokavimas

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

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

Blokavimas

X

X

X

X

X

1.2. Investicijos į kontroliuojamus ne x
viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius
subjektus

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus 6 VSAFAS, 5 pr., 1.2 eil. 3 st. suma
ir asocijuotuosius subjektus
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1612 sąskaitoje
nurodyta suma.

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

Blokavimas

1.3. Investicijos į kitus subjektus

Investicijos į kitus subjektus

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

Blokavimas

2. Investicijos į ne nuosavybės
vertybinius popierius

2.1. Investicijos į iki išpirkimo
termino laikomą finansinį turtą

x

x

x

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

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

X

X

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

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 privalomąjame sąskaitų plane
investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį
turtą turi sutapti

X

Blokavimas
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

Kodas
2
PSP-012

PSP-013

PSP-014

PSP-015

PSP-016

PSP-017

PSP-018

PSP-019

PSP-020

PSP-021

PSP-022

PSP-023

PSP-024

PSP-025

PSP-026

PSP-027

PSP-028

PSP-029

PSP-030

PSP-031

PSP-032

PSP-033

PSP-034

PSP-035

PSP-036

PSP-037

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

6 VSAFAS, 5
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

8 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 6
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

9 VSAFAS, 4
priedas

9 VSAFAS, 5
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

17 VSAFAS, 8
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

20 VSAFAS, 5
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
2.2. Investicijos į parduoti laikomą
finansinį turtą

3. Po vienų metų gautinos sumos

4. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

5. Kitas ilgalaikis finansinis turtas

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

x

x

x

6. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį x
finansinį turtą

A.IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas
ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

13 eilutė ; Iš viso - 10 stulpelis

x

x

x

x

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė x
vertė (1-2)

C.III. Per vienus metus gautinos
sumos

C.III.1 Gautinos trumpalaikės
finansinės sumos

x

x

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

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

x

C.III.3 Gautinos finansavimo sumos x

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

x

C.III.5 Sukauptos gautinos sumos

x

C.III.6 Kitos gautinos sumos

C.IV Trumpalaikės investicijos

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

x

x

x

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

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

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą

Po vienų metų gautinos sumos

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

Biologinis turtas

Trumpalaikis turtas

Atsargos

Išankstiniai apmokėjimai

Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

Gautinos mokesčių sumos

Gautinos socialinės įmokos

Gautinos finansavimo sumos

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

Sukauptos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos

Trumpalaikės investicijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)

Finansavimo sumos

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
6 VSAFAS, 5 pr., 2.2 eil. 3 st. suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 1622 sąskaitoje
nurodyta suma.

Blokavimas

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

Blokavimas

6 VSAFAS, 5 pr., 6 eil. 3 st. suma turi FAR ir bendrame privalomąjame 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 FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 17 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

Blokavimas

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

FAR ir bendrame privalomąjame 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 privalomąjame sąskaitų plane
trumpalaikis turtas turi sutapti

X

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
išankstiniai apmokėjimai turi sutapti

X

X

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

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., C.III.1 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomąjame 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
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
turi 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
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
gautinos socialinės įmokos turi sutapti
sąskaitų plano 224 sąskaitoje nurodyta
suma.

Blokavimas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

2 VSAFAS, 2 pr., C.III.6 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomąjame 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 privalomąjame sąskaitų plane
trumpalaikės investicijos turi sutapti

Blokavimas

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 24
sąskaitoje nurodyta suma.

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

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.

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.

11

X

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

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

10

X

Blokavimas

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

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Atsargų balansinės vertės ataskaitinio FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
laikotarpio pabaigoje suma „Iš viso“ atsargos turi sutapti
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 20 sąskaitoje nurodyta
suma.

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

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

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

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

x

9
Blokavimas

Blokavimas

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.

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

8
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą turi
sutapti

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

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

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

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

Blokavimas
X

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

FAR finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio Blokavimas
valstybių bei tarptautinių organizacijų ir bendrame
privalomąjame 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
FAR finansavimo sumos iš kitų šaltinių ir bendrame
privalomąjame sąskaitų plane finansavimo sumos
gautinos iš savivaldybės biudžeto ir gautos iš kitų
šaltinių turi sutapti

X

X

X

X

Blokavimas
X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1234

1235

Kodas
2
PSP-038

PSP-039

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
E.I Ilgalaikiai įsipareigojimai

E.I.1 Ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

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

x

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės
vertybinius popierius, Ilgalaikės užsienio paskolos,
Ilgalaikės vidaus paskolos ir Ilgalaikiai finansinės
nuomos (lizingo) įsipareigojimai

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
2 VSAFAS, 2 pr., E.I eil. suma turi
sutapti su suma nurodyta bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 5 klasėje.

8
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
ilgalaikiai įsipareigojimai turi sutapti

2 VSAFAS, 2 pr., E.I.1 ir E.I.3 eil.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 521-525
sąskaitose nurodytų sumų suma.

FAR ilgalaikiai finasiniai įsipareigojimai (įskaitant
Blokavimas
kitus ilgalaikius įsipareigojimus) ir bendrame
privalomąjame sąskaitų plane ilgalaikių įsipareigojimų
pagal vyriausybės vertybinius popierius, ilgalaikių
užsienio paskolų , ilgalaikių vidaus paskolų, ilgalaikių
finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų ir kitų
ilgalaikių įsipareigojimų suma turi sutapti

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
ilgalaikiai atidėjiniai turi sutapti

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
trumpalaikiai įsipareigojimai turi sutapti

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

1236

1237

PSP-040

PSP-041

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

E.II Trumpalaikiai įsipareigojimai

x

x

Ilgalaikiai atidėjiniai

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė
9
Blokavimas

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas

X

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

PSP-042

PSP-043

PSP-044

PSP-045

PSP-046

PSP-047

PSP-048

PSP-049

PSP-050

PSP-051

PSP-052

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 12
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

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

E.II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalis

E.II.3Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai

x

x

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

x

E.II.5 Mokėtinos sumos į Europos
Sąjungos biudžetą

x

E.II.6.1 Grąžintinos finansavimo
sumos

x

E.II.7 Mokėtinos socialinės išmokos x

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

2 Tiekėjams mokėtinos sumos; ; Iš
viso - 3 stulpelis

E.II.10 Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTAS

x

x

x

Trumpalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo
sumos

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

Grąžintinos finansavimo sumos

Mokėtinos socialinės išmokos

Grąžintini mokesčiai ir įmokos

Tiekėjams mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos darbuotojams

Grynasis turtas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

Blokavimas

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

X

X

X

X

2 VSAFAS, 2 pr., E.II.5 eil. suma turi FAR ir bendrame privalomąjame 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 privalomąjame 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 privalomąjame 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 privalomąjame sąskaitų plane grąžintini
sąskaitų plano 671 ir 672 sąskaitų
mokesčiai ir įmokos turi sutapti
suma.

Blokavimas

17 VSAFAS, 12 pr., 2 eil. 3 st. suma FAR ir bendrame privalomąjame 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
turi sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomąjame sąskaitų plane mokėtinos
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.

Blokavimas

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
grynasis turtas turi sutapti

X

X

X

X

X

X

X

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

PSP-053

PSP-054

PSP-055

PSP-056

PSP-057

PSP-058

PSP-059

PSP-060

PSP-061

PSP-062

PSP-063

4 VSAFAS, 1
priedas

2 VSAFAS, 2
priedas

4 VSAFAS, 1
priedas

4 VSAFAS, 1
priedas

4 VSAFAS, 1
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

9 VSAFAS, 6
priedas

9 VSAFAS, 7
priedas

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

F.II Rezervai

x

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

x

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

x

Dalininkų kapitalas

Rezervai

Tikrosios vertės rezervas

Kiti rezervai

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

Sukauptas perviršis ar deficitas

I NUOSAVYBĖS METODO
ĮTAKA

Nuosavybės metodo įtaka

I. Finansavimo pajamos

x

x

II.1 Mokesčių pajamos grynąja verte x

6 Eilutė ; Apskaičiuotos pajamos per x
ataskaitinį laikotarpį - 3 stulpelis

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

x

5 Eilutė ; Iš viso pajamų grynąja verte x
per praėjusį ataskaitinį laikotarpį12 stulpelis

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
dalininkų kapitalas turi sutapti

2 VSAFAS, 2 pr., F.II eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 32 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
rezervai turi sutapti

Blokavimas

X

Blokavimas
X

4 VSAFAS, 1 pr., 17 eil., 4 st. suma FAR ir bendrame privalomąjame 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 privalomąjame 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. FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
sumų suma turi sutapti su bendrojo
sukaupto perviršio ar deficito ir nuosavybės metodo
privalomojo sąskaitų plano 31
įtakos sumų suma turi sutapti
sąskaitoje nurodyta suma.

Blokavimas

X

X

X

Finansavimo pajamos

Mokesčių pajamos

Apskaičiuotos mokesčių pajamos

Grąžintinos mokesčių sumos

Socialinių įmokų pajamos

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
nuosavybės metodo įtaka turi sutapti

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

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
finansavimo pajamos turi sutapti

Blokavimas

X

Blokavimas
X

3 VSAFAS, 2 pr., A.II.1 eil. suma turi FAR mokesčių pajamos grynąja verte ir bendrame
sutapti su bendrojo privalomojo
privalomąjame sąskaitų plane mokesčių pajamos turi
sąskaitų plano 71 sąskaitoje nurodyta sutapti
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 6 pr., 6 eil., 3 st. suma
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
turi 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
FAR pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių ir
turi sutapti su bendrojo privalomojo
bendrame privalomąjame sąskaitų plane grąžintinos
sąskaitų plano 715 sąskaitoje nurodyta mokesčių sumos turi sutapti
suma.

Blokavimas

9 VSAFAS, 7 pr., iš viso socialinių
FAR socialinių įmokų pajamos grynąja verte ir
įmokų pajamų grynąja verte per
bendrame privalomąjame sąskaitų plane socialinių
ataskaitinį laikotarpį suma turi sutapti įmokų pajamos turi sutapti
su bendrojo privalomojo sąskaitų
plano 72 sąskaitoje nurodyta suma.

Blokavimas

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

Kodas
2
PSP-064

PSP-065

PSP-066

PSP-067

PSP-068

PSP-069

PSP-070

PSP-071

PSP-072

PSP-073

PSP-074

PSP-075

PSP-076

PSP-077

PSP-078

PSP-079

PSP-080

PSP-081

PSP-082

PSP-083

PSP-084

PSP-085

PSP-086

PSP-087

PSP-088

PSP-089

PSP-090

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
9 VSAFAS, 5
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

25 VSAFAS, 1
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

6 VSAFAS, 4
priedas

3 VSAFAS, 2
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
5 Eilutė Apskaičiuota socialinių
x
įmokų pajamų suma bendrąja verte
per ataskaitinį laikotarpį - 3 stulpelis

II.2.2 Pervestinų socialinių įmokų
suma

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

x

x

1.10. Socialinių išmokų; Iš viso - 13 x
stulpelis

1.12. Finansavimo ; Iš viso - 13
stulpelis

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

x

x

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

1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių; ; x
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

x

x

x

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

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

x

1.11. Nuomos; Iš viso - 13 stulpelis x

1,13 Kitų paslaugų

1 Finansinės ir investicinės veiklos
pajamos

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso
pasikeitimo

1.2 Baudų ir delspinigių pajamos

1.3 Palūkanų pajamos

1.4 Dividendai

1.5 Kitos finansinės ir investicinės
veiklos pajamos*

2. Finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos

2.1 Nuostolis dėl valiutos kurso
pasikeitimo

2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos

2.3 Palūkanų sąnaudos

2.4 Kitos finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudos*

F. APSKAITOS POLITIKOS
KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO
ĮTAKA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos

Pervestinos socialinės įmokos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Socialinių išmokų sąnaudos

Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos

Narių skaičius:
Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas
7
9 VSAFAS, 7 pr., socialinių įmokų
pajamų bendrąja verte per ataskaitinį
laikotarpį suma turi sutapti su
bendrojo privalomojo sąskaitų plano
721 sąskaitoje nurodyta suma.

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

8
9
FAR socialinių įmokų pajamos bendrąją verte ir
Blokavimas
bendrame privalomąjame sąskaitų plane apskaičiuotos
socialinių įmokų pajamos turi sutapti

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.8 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8709
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.10 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 82
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.12 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 83
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos

25 VSAFAS, 1 pr., 1.2 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8703
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.3 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8704
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.4 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8705
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
komandiruočių sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.5 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8706
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
transporto sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.6 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8707
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
kvalifikacijos kėlimo sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.7 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8708
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.9 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8710
sąskaitoje nurodyta suma.

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

Blokavimas

25 VSAFAS, 1 pr., 1.11 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8711
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
nuomos sąnaudos turi sutapti

25 VSAFAS, 1 pr., 1.13 eil., 14 st.
suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 8712
sąskaitoje nurodyta suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane kitų
paslaugų sąnaudos turi sutapti

6 VSAFAS, 4 pr., 1 eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 76 sąskaitoje nurodyta
suma.

FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
finansinės ir investicinės veiklos pajamos turi sutapti

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Nuomos sąnaudos

Kitų paslaugų sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo
įtakos

Baudų ir delspinigių pajamos

Palūkanų pajamos

Dividendai

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Baudų ir delspinigių sąnaudos

Palūkanų sąnaudos

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

X

X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

Blokavimas
X

FAR nurodytas suma turi būti mažesnė arba lygi
bendrame privalomąjame sąskaitų plane nurodytai
baudų ir delspinigių pajamų sumai, nes ji apima ir
pervestinas pajamas.

Įspėjimas

6 VSAFAS, 4 pr., 1.3 eil. suma turi
būti didesnė arba lygi bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 761
sąskaitoje nurodytai sumai, nes ji
apima ir pervestinas pajamas.

FAR nurodyta suma turi būti mažesnė arba lygi
bendrame privalomąjame sąskaitų plane nurodytai
palūkanų pajamų sumai, nes ji apima ir pervestinas
pajamas.

Įspėjimas

6 VSAFAS, 4 pr., 1.4 eil. suma turi
būti didesnė arba lygi bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 765
sąskaitoje nurodytai sumai, nes ji
apima ir pervestinas pajamas.

FAR nurodyta suma turi būti mažesnė arba lygi
bendrame privalomąjame sąskaitų plane nurodytai
dividendų sumai, nes ji apima ir pervestinas pajamas.

Įspėjimas

FAR nurodyta suma turi būti mažesnė arba lygi
bendrame privalomąjame sąskaitų plane nurodytai
vertybinių popierių perkainojimo ir finansinio turto
perleidimo pelno, kitų finansinės ir investicinės
veiklos pajamų sumų sumai, nes jos apima ir
pervestinas pajamas.
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos turi sutapti

Įspėjimas

Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo 6 VSAFAS, 4 pr., 2.1 eil. suma turi
įtakos
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 893 sąskaitoje nurodyta
suma.

X

X

X

X

X

Blokavimas
X

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

Blokavimas
X

6 VSAFAS, 4 pr., 2.2 eil. suma turi
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane baudų Blokavimas
sutapti su bendrojo privalomojo
ir delspinigių sąnaudos turi sutapti
sąskaitų plano 892 sąskaitoje nurodyta
suma.

6 VSAFAS, 4 pr., 2.3 eil. suma turi
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
sutapti su bendrojo privalomojo
palūkanų sąnaudos turi sutapti
sąskaitų plano 891 sąskaitoje nurodyta
suma.

X

Blokavimas

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.

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

Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų
taisymo įtaka

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

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

X

X

6 VSAFAS, 4 pr., 1.2 eil. suma turi
būti didesnė arba lygi bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 762
sąskaitoje nurodytai sumai, nes ji
apima ir pervestinas pajamas.

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

X

X

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

Vertybinių popierių perkainojimo pelnas, Finansinio 6 VSAFAS, 4 pr., 1.5 eil. suma turi
turto perleidimo pelnas, Kitos finansinės ir
nūti didesnė arba lygi bendrojo
investicinės veiklos pajamos
privalomojo sąskaitų plano 764, 766,
767 sąskaitose nurodytų sumų sumai,
nes jos apima ir pervestinas pajamas.

11

X

Blokavimas

Transporto sąnaudos

10

X

FAR darbo užmokestis ir socialinis draudimas bei
bendrame privalomąjame 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., 14 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

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

Kodas
2
PSP-091

PSP-092

PSP-093

PSP-094

PSP-095

PSP-096

PSP-097

PSP-098

PSP-099

PSP-100

PSP-101

PSP-102

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
3 VSAFAS, 2
priedas

17 VSAFAS, 6
priedas

18 VSAFAS, 3
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
4
G PELNO MOKESTIS

3 eilutė 4 stulpelis (Balansinė vertė)
(įvedimo formose 5 stulpelis)

Po vienų metų gautinos sumos,
Einamųjų metų dalis (balansinė vertė)

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

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės
vertybinius popierius

x

1.2 Išleisti iždo vekseliai; Balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio
1.3. Gautos paskolos ; Balansinė
x
vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje - 9 stulpelis

19 VSAFAS, 5
priedas

1 Ilgalaikių finansinės nuomos
įsipareigojimų einamųjų metų dalis

x

Ilgalaikės užsienio paskolos, Ilgalaikės vidaus
paskolos

Ilgalaikės užsienio paskolos, Ilgalaikės vidaus
paskolos

2 VSAFAS:
E.1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai finansinės nuomos
įsipareigojimai

1.2. Dabartinė finansinių nuomos
įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)

17 VSAFAS, 9 priedas:
2.4. Kiti įsipareigojimai

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

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

17 VSAFAS, 9
priedas

3.3. Gautos paskolos

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

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai

Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikės užsienio paskolos, Trumpalaikės
vidaus paskolos

Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės
vertybinius popierius

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

1299

1300

1301

PSP-103

PSP-104

PSP-105

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS (amortizuota savikaina): x
2.4 Kiti įsipareigojimai

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

17 VSAFAS (tikrąja verte):
2 Ilgalaikių įsipareigojimų
apskaitomų tikrąja verte einamųjų
metų dalis

17 VSAFAS, 9
priedas

2.3 Gautos paskolos

17 VSAFAS, 9
priedas

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

x

x

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis,
Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės
vertybinius popierius einamųjų metų dalis

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

1302

PSP-106

17-ojo VSAFAS, 7
priedas

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
3 VSAFAS, 2 pr., G. eil. suma turi
sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 93 sąskaitoje nurodyta
suma.

8
9
FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane pelno Blokavimas
mokestis turi sutapti

Jeigu neteikiate finansinės nuomos
paslaugų, 17 VSAFAS, 6 pr., 3 eil., 5
st. suma turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 163, 2211
sąskaitose nurodytų sumų suma.

Jeigu neteikiate finansinės nuomos paslaugų, FAR po Įspėjimas
vienų metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius,
jų einamųjų metų dalies (balansinė vertė) ir dabartinės
gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertės sumų suma
turi sutapti su bendrame privalomąjame sąskaitų plane
po vienų metų gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų
sumų suma

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

10

11

X

18 VSAFAS, 3 pr., 12 eil., 8 st. suma FAR iš viso atidėjinių ir bendrame privalomąjame
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plane ilgalaikiai atidėjiniai ir trumpalaikiai
sąskaitų plano 51,61 sąskaitose
atidėjiniai turi sutapti
nurodytų sumų suma.

17 VSAFAS, 9 pr., 1.1 eil. ir 1.2 eil.
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 521
sąskaitoje nurodyta suma.

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

Blokavimas
X

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

17 VSAFAS, 9 pr., 1.3 eil. balansinė FAR gautos paskolos ir bendrame privalomąjame
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitų plane ilgalaikės užsienio ir vidaus paskolos
turi sutapti su bendrojo privalomojo
turi sutapti
sąskaitų plano 522-523 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

Blokavimas

17 VSAFAS, 9 pr., 1.4 eil. balansinė FAR kiti įsipareigojimai ir bendrame privalomąjame
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitų plane ilgalaikės užsienio ir vidaus paskolos
ir 2 VSAFAS, 2 pr., E.1.3 eil. ir
turi sutapti
ilgalaikių finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, sumų suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 525 sąskaitoje nurodyta
suma.

Įspėjimas

19 VSAFAS, 5 pr., 1 eil., 3 st. suma FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
turi sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų
sąskaitų plano 624 sąskaitoje nurodyta einamųjų metų dalį turi sutapti
suma.

Blokavimas

X

X

X

17 VSAFAS:
1 Ilgalaikiai finansiniai
įsipareigojimai apskaitomi tikrąja
verte

17 VSAFAS, 9
priedas

17 VSAFAS, 9
priedas

x

6
Pelno mokestis

Ilgalaikiai atidėjiniai , Trumpalaikiai atidėjiniai

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

19 VSAFAS, 4
priedas

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

5
x

Narių skaičius:

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

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

19 VSAFAS, 5
priedas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

1.4 eilutė, Gautinos sumos už
konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
netesybos

x

PLK-000- 2 VSAFAS,
1
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO TURTO

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

PLK-000- 2 VSAFAS,
2
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO TURTO

2 VSAFAS,
1 priedas,
2 priedas,
3 priedas

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

PLK-001

12 Iš viso atidėjinių
3 stulpelis - Likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

2 VSAFAS,
2 priedas
IF - 2 VSAFAS,
1 priedas

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

13 VSAFAS,
1 priedas

10 stulpelis - Prestižas

X

19 VSAFAS, 5 pr., 2 eil., 3 st. suma FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
Blokavimas
turi sutapti su bendrojo privalomojo
ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
sąskaitų plano 524 sąskaitoje nurodyta turi sutapti
suma.

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

Blokavimas

17 VSAFAS, 9 pr., 3.4 eil. balansinė
vertė ataskaitinio laikot. pabaigoje ir
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte (3 eil.), suma
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 635 sąskaitoje nurodyta
suma.

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

Įspėjimas

17 VSAFAS, 9 pr., 3.3 eil. balansinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
turi sutapti su bendrojo privalomojo
sąskaitų plano 632-633 sąskaitose
nurodytų sumų suma.

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

17 VSAFAS, 9 pr., 3.1 eil. ir 3.2 eil.
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 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 privalomąjame sąskaitų plane trumpalaikiai
įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius
turi sutapti

17 VSAFAS, 9 pr., 2.4 eil. balansinė
vertė ataskaitinio laikot. pabaigoje 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
Įspėjimas
amortizuota savikaina ir ilgalaikių įsipareigojimų,
apskaitomų tikrąja verte, einamųjų metų dalis ir
bendrame privalomąjame sąskaitų plane kitų ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalis turi sutapti

X

X

Blokavimas

X

X

X

17 VSAFAS, 9 pr., 2.3 eil. balansinė FAR gautų paskolų einamųjų metų dalis ir bendrame
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje privalomąjame sąskaitų plane ilgalaikių užsienio ir
turi sutapti su bendrojo privalomojo
vidaus paskolų einamųjų metų dalis turi sutapti
sąskaitų plano 622-623 sąskaitose
nurodytų sumų suma.
17 VSAFAS, 9 pr., 2.1 eil. ir 2.2 eil.
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje turi sutapti su bendrojo
privalomojo sąskaitų plano 621
sąskaitoje nurodyta suma.

X

Blokavimas
X

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

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos 17 VSAFAS, 7 pr., 1.4, 1.6 ir 2.5 eil. FAR ir bendrame privalomąjame sąskaitų plane
netesybos
suma turi sutapti su bendrojo
gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
privalomojo sąskaitų plano 227 ir 229 netesybos turi sutapti
sąskaitų suma.

X

Blokavimas
X

PLK - pradinių likučių įvedinimo tikrinimo kontrolės
1303

1304

1305

1306

PLK-002

18 VSAFAS,
3 priedas

2 VSAFAS,
2 priedas

Prestižas, FBA, I.5 eilutė

Reikšmės 2 VSAFAS 1 pr.,2 pr. eil.
„Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo
sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“ paskutinei praėjusio
ataskaitinio laikotarpio dienai turi
sutapti.

Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso
finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“ paskutinei praėjusio ataskaitinio
laikotarpio dienai turi sutapti.

Blokavimas

Reikšmės 2 VSAFAS 1 pr.,2 pr. eil.
„Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo
sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“ paskutinei praėjusio
ataskaitinio laikotarpio dienai turi
sutapti.

Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso
finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“ paskutinei praėjusio ataskaitinio
laikotarpio dienai turi sutapti.

Blokavimas

18 VSAFAS, 3 pr., 12 eil., 3 st. suma
turi sutapti su 2 VSAFAS 2 pr.
(Išteklių fondams 1 pr.) E.I.2 eil. ir
E.II.1 suma.

Bendra atidėjinių suma Atidėjinių pagal jų paskirtį
Blokavimas
ataskaitinio laikotarpio pradžioje duomenų įvedimo
formoje nesutampa su Žemesniojo lygio viešojo
sektoriaus subjektų pradinės finansinės būklės
ataskaitos duomenų įvedimo formoje pateikta Ilgalaikių
atidėjinių ir Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalies
bei trumpalaikių atidėjinių suma.

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

Nekonsoliduotose ataskaitose Žemesniojo lygio viešojo Blokavimas
sektoriaus subjektų pradinės finansinės būklės
ataskaitos duomenų įvedimo formoje eilutėje
„Prestižas“ pateikta suma ir/ar Nematerialiojo turto
balansinės vertės likučių ataskaitinio laikotarpio
pradžioje duomenų įvedimo formoje stulpelyje
„Prestižas“ pateikta suma nėra lygi 0.

X

X

X

X

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo taisyklių sąrašas
Kontrolės dalis Nr. 1
Eil. Nr.
1
1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

Kodas
2
PLK-003

PLK-004

PLK-005

PLK-006

PLK-007

PLK-008

PLK-009

PLK-010

PLK-011

PLK-012

VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.
3
Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Nereglamentuota

Eilutės (stulpelio) pavadinimas

Kontrolės dalis Nr. 2
VSAFAS ir
VSAFAS priedo Nr.

4
5
Socialinių įmokų gautų avansu sumos Nereglamentuota
iš kitų VSS ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+). 2 stulpelis

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS Nereglamentuota
įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+). 2 Stulpelis

Narių skaičius:

Eilutės (stulpelio) pavadinimas
6
Socialinių įmokų gautų avansu sumos iš kitų VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+). 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11 stulpelių suma

Gautinų socialinių įmokų iš kitų VSS įsigijimo
savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+). 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 stulpelių suma

Trumpas sąsajos (kontrolės) aprašymas

Kontrolės tekstas

Blokuojanti ar
Įspėjanti kontrolė

7
Socialinių įmokų sumos, gautos
avansu, iš kitų VSS ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (2 st.) turi sutapti
su detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus (12 st.).

8
Socialinių įmokų sumų, gautų avansu, iš kitų VSS
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
būti sutapti su detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus

9
Blokavimas

Gautinų socialinių įmokų, įsigijimo
savikaina, ataskaitinio laikotarpio
pradžioje eliminavimo sumos (2 st.)
turi sutapti su detalizavimu pagal
socialinių įmokų tipus (12 st.).

Gautinos socialinės įmokų, įsigijimo savikaina,
ataskaitinio laikotarpio pradžioje eliminavimo
informacijos duomenų įvedimo formoje „Suma“ turi
sutapti su detalizavimu pagal socialinių įmokų tipus

Blokavimas

Grąžintinos socialinės įmokos ir jų
permokos ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (2 st.) turi sutapti su
detalizavimu pagal socialinių įmokų
tipus (12 st.).

Grąžintinų socialinių įmokų ir jų permokų ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pradžioje eliminavimo informacijos
duomenų įvedimo formoje

1 eilutė, Iš valstybės biudžeto, 5 st.

x

1 eil., 5 st. ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nurodyta suma turi būti
teigiama.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

2 eil., 5 st. ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nurodyta suma turi būti
teigiama.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

3 eil., 5 st. ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nurodyta suma turi būti
teigiama.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

4 eil., 5 st. ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nurodyta suma turi būti
teigiama.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučiai ataskaitinio Blokavimas
laikotarpio pabaigoje turi būti teigiami.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto
asignavimams priklausančią finansavimo sumų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų dalį), 5 stulpelis

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi sutapti su
detalizavimo pagal gautinas ar gautas
iš valstybės biudžeto suma

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis atask. Blokavimas
laikotarpio pradžioje (+) turi sutapti su detalizavimo
pagal gautinas ar gautas finansavimo suma iš valstybės
biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimams
priklausančią finansavimo sumų iš ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį).

Iš savivaldybės biudžeto, 5 stulpelis

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje (+) turi sutapti su
detalizavimo pagal gautinas ar gautas
iš savivaldybės biudžeto suma.

Apskaičiuotų finansavimo sumų (pagal paskirtį)
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
apskaičiuotas finansavimo sumos iš savivaldybės
biudžeto likutis turi sutapti su detalizavimo pagal
gautinas ir gautas finansavimo sumas iš savivaldybės
biudžeto.

Blokavimas

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių
likutis ataskaitinio laikotarpio
pradžioje turi sutapti su detalizavimo
pagal gautinas ar gautas kitų šaltinių
suma.

Apskaičiuotų finansavimo sumų (pagal paskirtį)
eliminavimo informacijos duomenų įvedimo formoje
apskaičiuotas finansavimo sumos iš kitų finansavimo
šaltinių likutis turi sutapti su detalizavimo pagal
gautinas ir gautas finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Blokavimas

Nereglamentuota

3 eilutė, Iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų, 5 st.

Nereglamentuota

4 eilutė, Iš kitų šaltinių, 5 st.

Nereglamentuota

Finansavimo sumų iš valstybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+), 4 stulpelis

Finansavimo sumų iš savivaldybės
biudžeto likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (+), 4 stulpelis

Nereglamentuota

Nereglamentuota

x

x

x

Finansavimo sumų iš kitų
Nereglamentuota
finansavimo šaltinių likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (kiti
šaltiniai) (+), 4 stulpelis

Iš kitų šaltinių, 5 stulpelis

FBA: IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, x
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES; IŠ VISO
TURTO; VRA: A. PAGRINDINĖS
VEIKLOS PAJAMOS; B. PAGRINDINĖS
VEIKLOS SĄNAUDOS; D. KITOS
VEIKLOS REZULTATAS, E.
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS REZULTATAS; PSA: Pinigų
ir pinigų ekvivalentų padidėjimas
(sumažėjimas), (6 st.); A. PAGRINDINĖS
VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI, (6 st.); B.
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ
SRAUTAI, (6 st.); C. FINANSINĖS
VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI, (6 st.); D.
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO
ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI, (6 st.).

x

x

x

10

11

X

Grąžintinos socialinės įmokos ir gautos socialinių
įmokų permokos ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(+). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 stulpelių suma

2 eilutė, Iš savivaldybės biudžeto, 5
st.

Kontrolė taikoma
konsoliduotoms
ataskaitoms

X

Grąžintinos socialinės įmokos ir
Nereglamentuota
gautos socialinių įmokų permokos
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (+).
2 stulpelis

Nereglamentuota

Kontrolė, taikoma
įvedimo formoms

X

X

X

X

X

X

X

X

PUB - duomenų paketo publikavimo tikrinimo kontrolės
1317

1318

PUB-000

PUB-001

2 VSAFAS, 2
priedas; 3 VSAFAS,
2 priedas; 5
VSAFAS 2 priedas

x

x

VSAKIS negalima pateikti tuščio
duomenų paketo.

Turi būti užpildytas tik vienas iš srautų
- arba E1F01, arba E1F00.

Finansinės būklės ataskaitos eilučių „Iš viso
Blokavimas
finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“, „Iš viso“, Veiklos rezultatų
ataskaitos eilučių „Pagrindinės veiklos pajamos“,
„Pagrindinės veiklos sąnaudos“, „Kitos veiklos
rezultatas“, „Finansinės ir investicinės veiklos
rezultatas“ ir Pinigų srautų ataskaitos eilučių „Pinigų ir
pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)“,
„Pagrindinės veiklos pinigų srautai“, „Investicinės
veiklos pinigų srautai“, „Finansinės veiklos pinigų
srautai“ ir „Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir
pinigų ekvivalentų likučiui“ suma negali būti lygi 0.

X

Blokavimas
X

1319

PUB-002

x

x

x

x

Turi būti užpildytas tik vienas iš srautų
- arba E1F01, arba E1F00.

Blokavimas
X

1320

1321

PUB-003- x
1

PUB-003- x
2

x

x

x

x

x

x

Pakete yra pateikta pradinių likučių
(F01) tarpusavio sandorių informacija
su partneriais, kurie nėra įeinantys.
Publikavimas negalimas.

Pakete yra pateikta pradinių likučių
(E1F01) tarpusavio sandorių
informacija su partneriais, kurie nėra
įeinantys. Publikavimas negalimas.

Pakete yra pateikta pradinių likučių (F01) tarpusavio Blokavimas
sandorių informacija su partneriais, kurių duomenys
nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. Norint
atlikti paketo publikavimą, turi būti pataisytos
neteisingai pateiktos derinti pradinių likučių tarpusavio
operacijos. Viešojo sektoriaus subjektų, kurių
finansinių ataskaitų rinkinių duomenys nebuvo įtraukti
į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius, ir su kuriais gali būti
derinama pradinių likučių (F01) informacija, sąrašas
pateiktas adresu
http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema.

Pakete yra pateikta pradinių likučių (E1F01) tarpusavio Blokavimas
sandorių informacija su partneriais, kurių duomenys
nebuvo įtraukti į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius. Norint
atlikti paketo publikavimą, turi būti pataisytos
neteisingai pateiktos derinti pradinių likučių tarpusavio
operacijos. Viešojo sektoriaus subjektų, kurių
finansinių ataskaitų rinkinių duomenys nebuvo įtraukti
į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinius, ir su kuriais gali būti
derinama pradinių likučių (F01) informacija, sąrašas
pateiktas adresu
http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema .

X

X

