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Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi
pokyčiai

GERAI

Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas

GERAI

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) =
(Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis
likutis)

GERAI

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas

GERAI

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas

GERAI

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos
įmokų eliminavimas

GERAI

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos
įmokų eliminavimas

GERAI

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos
eliminavimas

GERAI
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FPA001 - Paskolų eliminavimas

GERAI

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas

GERAI

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas

GERAI

FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas

GERAI

FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne
nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas

GERAI

GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų
eliminavimas

1

MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas

GERAI

PER001 - Pervestinų pajamų eliminavimas

GERAI
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PER002 - Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas

GERAI

PER003 - Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas

GERAI

PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas

GERAI

PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas

GERAI

SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve
eliminavimas

GERAI

TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas

GERAI

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas

GERAI

TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

GERAI
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TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

GERAI

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas

GERAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas

GERAI

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas

GERAI
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įmokų eliminavimas

GERAI

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos
įmokų eliminavimas

GERAI

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos
eliminavimas

GERAI
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TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

GERAI

TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas

GERAI
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Kontrolės aprašymas

1-oji kontrolės dalis

2-oji kontrolės dalis

Kontrolė - skirtumas

FAR-000

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

FAR-001

VRA pateikta pagrindinės veiklos ir Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pateiktos bendros
nusidėvėjimo ir amortizacijos sumos 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.

FAR-002

Jei aiškinamojo rašto lentelės „Parduoti laikomo 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 eil. „Dividendai“
suma turi būti lygi 0.

FAR-003

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.

FAR-004

Aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ iš viso parduotų atsargų
vertė lygi/nelygi 0 (išskyrus 9 st.). Todėl aiškinamojo rašto lentelėje „Kitos pajamos“ pagrindinės ir kitos
veiklos pajamos iš atsargų pardavimo per ataskaitinį laikotarpį turi būti atitinkamai lygios/nelygios 0.

FAR-005

Aiškinamojo rašto lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį“ pardavimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje
„Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir/arba aiškinamojo rašto
lentelėje „Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Biologinio turto, įvertinto
įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ pardavimo
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0 ir/arba aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 9 st. 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.

FAR-006

Jei aiškinamojo rašto lentelėje „Atsargų vertės 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.

FAR-007

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

FAR-008

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.

FAR-009

Aiškinamojo rašto lentelės „Finansinių įsipareigojimų 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.

FAR-010

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.

FAR-012

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas“ per ataskaitinį 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.

-4.082

-4.082

0

FAR-013

VRA „Grynojo perviršio ar deficito suma tenkanti kontroliuojančiajam subjektui“ ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje nesutampa su GTPA stulpelių „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar
deficitas“suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
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FAR-014

VRA „Grynasis perviršis ar deficitas tenkanti mažumos daliai“ per ataskaitinį lakotarpį nesutampa su
GTPA pateiktu „Grynuoju perviršiu ar deficitu“ ataskaitinių metų paskutinę dieną.

FAR-020

FBA „Dalininkų kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0 ir/arba GTPA „Dalininkų
kapitalas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra lygus 0.
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Pinigų ir pinigų ekvivalentų įsigijimo savikainos pabaigos ir pradžios likučių skirtumas nesutampa su PSA
pateiktu pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimu (sumažėjimu)

FAR-029

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų 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.

FAR-030

13 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo 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.

FAR-031

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Apskaičiuotų 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“.

FAR-032

12 VSAFAS 1 priede pateikta „Panaikinta nuvertėjimo 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.

FAR-033

16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš 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.

FAR-034

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

FAR-036

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

FAR-037

GTPA eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis 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.

FAR-051

Reikšmės FBA eilutėse „Iš viso turtas“ ir „Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir
mažumos dalies“

FAR-052

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).

FAR-091

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.

FAR-125

16 VSAFAS 4 priede pateikta „Nuvertėjimo“ suma iš 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.

FAR-126

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių) paskutinę praėjusių metų dieną suma

FAR-127

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių) paskutinę praėjusių metų dieną suma

FAR-128

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) paskutinę praėjusių metų dieną turi sutapti su ataskaitinių metų pelno
(nuostolių) ir ankstesnių metų pelno (nuostolių) paskutinę praėjusių metų dieną suma

FAR-129

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų suma turi sutapti su išskirstymu pagal laikotarpius.

FAS-001

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

FAS-002

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

FAS-003

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

FAS-004

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

Data: 2013.06.07
Z. Mažeiko
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Duomenų įvesties periodas - 2012.12
Sritis - M42 64
Versija - CURRENT
Konsolidavimo valiuta - LTL-T
Subjektas - Šalčininkų rajono savivaldybė
Sąskaita - FAS-005

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

FAS-006

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

FAS-007

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

FAS-008

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

FAS-009

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

FAS-010

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

FAS-011

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

FAS-013

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

FAS-014

Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį finansinį turtą suma paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

FAS-016

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

FAS-017

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

FAS-025

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

FAS-026

Dabartinė gautinų pagrindinių nuomos įmokų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti
teigiama arba lygi nuliui.

FAS-027

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

FAS-028

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

FAS-032

Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi būti teigiama arba lygi
nuliui.

FAS-034

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

FAS-036

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

FAS-037

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

FAS-039

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

FAS-040

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

FAS-042

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

FAS-043

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

FAS-047

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

FAS-048

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

FAS-049

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

FAS-050

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

FAS-051

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

FAS-052

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

FAS-053

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

FAS-054

Socialinių įmokų pajamų grynąja verte per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.
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Sąskaita - FAS-058

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.

FAS-059

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliui.

FAS-067

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti neigiama arba lygi nuliu. Išimtis,
ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruotas praėjusio laikotarpio sąnaudų sumažinimas.

FAS-068

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį suma turi būti teigiama arba lygi nuliui.
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Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos eliminavime
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Sąskaita - -
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Tarpinės
sąskaitos
kodas

TARPINĖS FINANSINĖS EILUTĖS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

Audito ID
kodas

FIA001

Išankstinių apmokėjimų eliminavimas

ELAT-160

GERAI

FNL001

Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas ELAT-130

GERAI

FNL002

Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas

ELAT-130

GERAI

FNN001

Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas

ELAT-150

GERAI

FPA001

Paskolų eliminavimas

ELAT-140

GERAI

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas

ELAT-180 +
ELVS-140

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (derinama operacija)

ELAT-180

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (nederinama operacija)

ELVS-140

#
#
5.259
#
#
#
5.259
#
#
GERAI
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FTN001

Paskolų ir vekselių nurašymas

ELAT-190

GERAI

FVP001

Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių
popierių, operacijos eliminavimas

ELAT-120

GERAI

GMS001

Gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas

ELAT-200

GERAI

PER001

Pervestinų pajamų eliminavimas

ELAT-230

GERAI

PER002

Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas

ELAT-230

GERAI

PER003

Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas

ELAT-230

GERAI

PSE001

Pajamų ir sąnaudų eliminavimas

ELAT-220

GERAI

PSR001

Pinigų srautų eliminavimas

ELAT-240

GERAI

TAT001

Perduotų atsargų eliminavimas

ELAT-103

GERAI

TBT001

Perduoto biologinio turto eliminavimas

ELAT-102

GERAI

TMT001

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

ELAT-101

GERAI #

TNT001

Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

ELAT-100

GERAI

TTU001

Turto pardavimo operacijos eliminavimas

ELAT-110

GERAI

ATD001

Atidėjinių operacijų eliminavimas

ELVS-120

GERAI

SOC002

Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas

ELVS-120

GERAI

MOK001

Mokesčių operacijų eliminavimas (nederinama operacija)

ELVS-100

GERAI

FSV001

Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas

ELVS-130

GERAI

Tarpinės
sąskaitos
kodas

TARPINĖS FINANSINĖS EILUTĖS ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Audito ID
kodas

FIA001

Išankstinių apmokėjimų eliminavimas

ELAT-160

GERAI

FNL001

Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas ELAT-130

GERAI
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FNL002

Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas

ELAT-130

GERAI

FNN001

Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas

ELAT-150

GERAI

FPA001

Paskolų eliminavimas

ELAT-140

GERAI

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas

ELAT-180 +
ELVS-140

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (derinama operacija)

ELAT-180

FSM001

Finansavimo sumų operacijų eliminavimas (nederinama operacija)

ELVS-140

FTN001

Paskolų ir vekselių nurašymas

ELAT-190

GERAI

FVP001

Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių
popierių, operacijos eliminavimas

ELAT-120

GERAI

GMS001

Gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas

ELAT-200

GERAI

PER001

Pervestinų pajamų eliminavimas

ELAT-230

PER002

Pervestinų mokesčių pajamų eliminavimas

ELAT-230

PER003

Pervestinų socialinių įmokų pajamų eliminavimas

ELAT-230

#
#
#
390
#
#
GERAI

PSE001

Pajamų ir sąnaudų eliminavimas

ELAT-220

GERAI

PSR001

Pinigų srautų eliminavimas

ELAT-240

GERAI

TAT001

Perduotų atsargų eliminavimas

ELAT-103

GERAI

TBT001

Perduoto biologinio turto eliminavimas

ELAT-102

GERAI

TMT001

Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas

ELAT-101

GERAI #

TNT001

Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas

ELAT-100

GERAI

TTU001

Turto pardavimo operacijos eliminavimas

ELAT-110

GERAI #

ATD001

Atidėjinių operacijų eliminavimas

ELVS-120

GERAI

SOC002

Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas

ELVS-120

GERAI

MOK001

Mokesčių operacijų eliminavimas

ELVS-100

GERAI

FSV001

Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas

ELVS-130

GERAI

#
#
808
#
#
#
827
#
#
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#
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Viešojo sektoriaus subjektų nesuderintų sandorių pažyma
Kategorija - 2 ACTUAL
Duomenų įvesties periodas - 2012.12
Sritis - M42 64
Versija - CURRENT
Konsolidavimo valiuta - LTL
Subjektas Sąskaita - -

Data: 2013.06.07
Z. Mažeiko

Suderinimo taisyklė

Pirkėjas

Pardavėjas

1

2

3

Finansavimo sumos per periodą

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės iždas

Finansavimo sumos per periodą

Šalčininkų rajono savivaldybės iždas

Šalčininkų rajono savivaldybė

Pajamos ir sąnaudos (išskyrus
finansavimo, mok., turto pardavimo ir kai
kurias fin. ir inv. paj)

Šalčininkų r. Jančiūnų lopšelis-darželis

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija

Pinigų srautai

Šalčininkų r. Jančiūnų lopšelis-darželis

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija

Šalčininkų rajono savivaldybės iždas

Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo"
vidurinė mokykla

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio
vidurinė mokykla

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija

Gautinų ir mokėtinų sumų (periodo
pabaigos)

Finansavimo sumos per periodą

1
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Pirkėjo suma

Pardavėjo suma

Skirtumas

4

5

6

-3.877,60

-3.877,60

3.877,60

3.877,60

-16,90

-16,90

-16,90

-16,90

52.760,19

52.762,34

2,15

7.118.862,59

-7.118.861,49

1,10

2

