
VAS finansinių ataskaitų rengimo 
įrankis

Pagrindinės įrankio funkcijos ir 

interaktyvumas

• Įrankis yra interaktyvus, kai kurios funkcijos yra iš dalies 

automatizuotos, o taip pat Įrankyje yra įdiegta veiksmų rodyklė, 

padedanti efektyviai užpildyti finansines ataskaitas;

• pagrindinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno/nuostolių, 

pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos) ir 

aiškinamojo rašto pastabos atitinka galiojančias VAS formas;

• įrankis automatiniu būdu parenka galiojančias ataskaitų formas 

pagal užpildytus duomenis apie Įmonės dydį;

• pagrindinės ataskaitos bei dalis aiškinamojo rašto pastabų 

užpildomos automatiškai įkėlus Įmonės didžiosios knygos (toliau 

– „DK“) likučius (Įmonė prieš tai pati turi atlikti Įmonės DK 

sąskaitų susiejimą su standartiniu sąskaitų planu). Paprastesniam 

Įmonės DK sąskaitų plano sugretinimui yra įdiegta tekstinė 

paieška;

• pinigų srautų ataskaita parengiama automatiškai pagal balanso 

eilučių pokyčius ir įvairiose pastabose esančią kitą informaciją, 

bet Įmonės vadovybė turi užpildyti papildomos informacijos 

lentelę bei atlikti kitus reikiamus papildomus koregavimus;

• pastabos numeris yra automatiškai priskiriamas Pelno (nuostolių) 

ataskaitoje bei Balanso formoje. Atitinkamai, Aiškinamajame 

rašte atsiranda susijusi pastaba, pažymėta tokiu pačiu numeriu;

• įdiegta galimybė mygtuko paspaudimu Įmonei pasirinkti kitus 

reikiamus Aiškinamojo rašto atskleidimus ar ataskaitas.

• įdiegta galimybė registruoti į DK neįtrauktus, bet finansinėse 

ataskaitose parodomus koregavimus;

• paruoštos Metinio pranešimo parengimo gairės;

• įdiegtas automatinis puslapių numeravimas turinyje;

• įdiegtos ataskaitų pildymo kontrolės (sumavimo tikrinimas, 

pagrindinėse formose pateiktos informacijos sutikrinimas su 

pastabomis ir pan.);

• įtraukiamas atskleidimų klausimynas (parengtas pagal VAS 6 

„Aiškinamasis raštas“) reikalavimus, skirtas patikrinti, ar visi 

privalomi atskleidimai yra pateikti;

• įrankis pritaikytas parengti pilną ir tinkamą spausdinimui 

finansinių ataskaitų rinkinį, kurį galima patogiai eksportuoti į PDF 

formatą naudojantis Įrankyje esančiu mygtuku (tuo tarpu rengiant 

finansinių ataskaitų rinkinį MS Word dokumente, VAS įrankyje 

užpildomas lenteles reikėtų rankiniu būdu perkelti į Jūsų 

pasirengtą MS Word bylą).
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