
SAF-T rinkmenos formavimo įrankio dokumentacija 
 

Darbo pradžia 
 

Visų pirma VISOMS detalioms sąskaitoms sąskaitų plane turi būti priskirtas SAF-T sąskaitų plano kodas. 

 

 

Jie toks kodas nebus priskirtas bent vienai detaliai sąskaitas, SAF-T rinkmenos modulis apie tai praneš ir darbas bus 

nutrauktas. 

Ar visoms detalioms sąskaitoms yra priskirtos SAF-T plano sąskaitos, galima lengvai pasitikrinti atlikus filtravimus 

sąskaitų sąraše. 

 

Šis filtras grąžins visas tas sąskaitas, kurioms nėra priskirta SAF-T plano sąskaitos kodo atitiktis. 

 

 

 



Eksporto modulio paleidimas 
 

 

 

1. Nurodomas kelias yra SAF-T bylų; 

2. Nurodomas datų intervalas, už kurį yra poreikis formuoti SAF-T duomenis; 

3. Nurodomas duomenų formavimo tipas: 

a. Visa SAF-T rinkmena (F) – pasirinkus šį tipą visi duomenys būtų viename faile; Šį rinkmenos tipą 

rekomenduojama rinktis, jei failo dydis neviršija 100 MB, kitu atveju rekomenduojama failus 

formuoti atskirai; 

b. Paskutinis pasirinkimas – Visa rinkmena detaliai – šiuo atveju būtų suformuoti visos 6 rinkmenos 

dalys paeiliui; 

c. Yra galimybė formuoti dalis po vieną GL, SI.., AS; 

Prieš pradedant formuoti bylą būtina nurodyti informaciją apie akcininkus: 



 

 

Eksporto inicijavimas 
 

Pasirinkus rinkmenos formavimo tipą, datų intervalą ir nurodžius akcininkus, galime inicijuoti SAF-T rinkmenos-

rinkmenų formavimą. Spaudžiame mygtuką „Eksportuoti“: 

 

Generavimo metu rodoma rinkmenos duomenų generavimo eiga: 



 

Procesui pasibaigus, vartotojui apie tai pranešama: 

 

 

Suformuotų duomenų paržiūra 
 

Suformavus rinkmenas, prieš keliant juos į SAF-T vertinimo, yra galimybė pažiūrėti, kokius duomenis ruošiatės 

pateikti SAF-T rinkmenoje. 

Šiuo tikslu yra suformuotos ataskaitos, kurios kraunamos tiesiai iš suspaustų rinkmenų dalių. 



 

 

SAF-T IŠKLOTINĖ 
 

Tai pagrindinė ataskaita, pagal kurią galima atlikti visus tikrinimus su sistemos Finvaldos duomenimis. 



 

DIDŽIOJI KNYGA 

 

Sutikrinimą siūlome atlikti su ataskaita Finvaldoje:  

ATASKAITOS / Finansinės ataskaitos / Darbinė lentelė / DARBL_02 - Darbinė lentelė SAF-T sutikrinimui 



 

 

A. Sutikrinkite apyvartų skaičius 

 



B. Gali būti taip, kad apyvartų skaičiai šioje lentelėje sutampa su SAF-T, bet nesutampa su kitų darbinės lentelės 

ataskaitų skaičiais. Taip gali būti dėl to, kad SAF-T deklaravime taikomos tam tikros taisyklės t.y. negalima 

deklaruoti neigiamų sumų. Jei gu suma debete neigiama, SAF-T faile, ji turi būti rodoma priešingoje pusėje 

teigiama.  Tuomet spaudžiame pažymėtą tekstą ir stebime nesutapimus. 

 

SKOLOS 

  

 

 

Tikrintis siūlome pagal šią ataskaitą: 

Turime gauti skolos likutį I periodo pradžiai.  

Atkreipkite dėmesį, intervalas galėtų būti 2017-12-31 – 2017-12-31 

 

 



Lygiai tokiu pačiu principu pasitikriname II sumą (B). Tik ataskaitoje intervalą reikėtų šiuo atveju nurodyti kitą t.y. 

2018-12-31 – 2018-12-31  

PARDAVIMO OPERACIJOS 

 

 

Tikrintis siūlome pagal šią ataskaitą: 

 

 

PIRKIMO OPERACIJOS 

 

 

Tikrintis siūlome pagal šią ataskaitą: 



 

 

ATSISKAITYMAI: 

 

 

Įplaukų sumą už periodą siūlome tikrintis pagal šią ataskaitą: 

 

 

 

Išmokų sumą už periodą siūlome tikrintis pagal šią ataskaitą: 

 



 

 

Užskaitų sumą siūlome pasitikrinti pagal šią ataskaitą: 

 

 

 

 

Skolų valiuta perkainavimus siūlome tikrintis pagal šią ataskaitą: 

 

 

PREKIU APYVARTOS 

 



 

Duomenis siūlome tikrintis pagal šią ataskaitą: 

 

 

IT APYVARTOS 

 

 

Duomenis siūlome tikrintis pagal šią ataskaitą: 



 

Kitos ataskaitos: 
 

Visos kitos ataskaitos yra tiesiog detalizacija tų duomenų, kurie pateikti pagrindinėje išklotinėje.  

 

Rinkmenos įkėlimas į SAF-T testinę aplinką 
 

Žingsniai: 
 

1. Reikia prisijungti prie VMI sistemos ir eiti į meniu SAF-T: 

 

2. Spausti „Eiti į i.SAF-T vertinimo aplinką“: 

 



3. Eiti į audito atvejį: 

 

4. Pasirinkti failą: 

 

 

Sistemoje pasimatys Jūsų nurodyta norima įkelti rinkmena. 



5. Spausti klavišą „Įkelti rinkmenos dalį“: 

 

6. Siųsti duomenis apdorojimui. 
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