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 Finansinių ataskaitų rinkinių statuso tikrinimas  
      (vers., 2020-04-22) 

 

Norėdami sužinoti finansinių ataskaitų rinkinių teikimo (priėmimo) Juridinių asmenų 
registro tvarkytojo IS rezultatus: 

• laukelyje Juridinio asmens kodas įveskite (7 ar 9 skaitmenų) juridinio asmens 
kodą; 

• laukelyje Už metus nurodykite ataskaitinio laikotarpio pabaigos metus arba palikite 
jį tuščią, jeigu norite rasti visų ataskaitinių laikotarpių ataskaitas;  

• laukelyje Apsaugos skaičius įveskite rodomus keturis skaičius; 
• spauskite mygtuką Ieškoti.  

 

 

Paieškos rezultatuose pateikiama: juridinio asmens kodas ir pavadinimas, finansinių 
ataskaitų el. rinkinio kodas ir numeris, ataskaitinis laikotarpis, statuso pavadinimas ir jo 
įgijimo data bei laikas, teikimo būdas. 
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Jei finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas interaktyviai (on-line), tai statusas: 
• Pildoma – pildomas finansinių ataskaitų el. rinkinys. 
• Įrašyta – finansinių ataskaitų el. rinkinys ir kiti kartu su juo pateikti 

dokumentai įrašyti duomenų banke. 
• Atsisakyta – pakartotinai parsisiuntus (susikūrus) finansinių ataskaitų el. 

rinkinį, ankstesnis parsisiųstas (pildomas) el. rinkinys yra negaliojantis ir 
nepriimamas. 

• Panaikinta – pildomas finansinių ataskaitų el. rinkinys nebuvo pateiktas ir 
jo  juodraštis po 60 dienų buvo panaikintas IS. 

 

Jei finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas el. būdu (parengtas ABBYY eFormFiller 
programa), tai statusas: 

• Parsiųsta – parsisiųstas finansinių ataskaitų el. rinkinys. 
• Gauta – išsiųstas finansinių ataskaitų el. rinkinys kartu su kitais dokumentais 

gautas. 
• Tikrinama – gautas finansinių ataskaitų el. rinkinys tikrinamas. 
• Įrašyta – finansinių ataskaitų el. rinkinys ir kiti kartu su juo pateikti 

dokumentai įrašyti duomenų banke. 
• Atsisakyta – pakartotinai parsisiuntus (susikūrus) finansinių ataskaitų el. 

rinkinį, ankstesnis parsisiųstas (pildomas) el. rinkinys yra negaliojantis ir 
nepriimamas. 

• Klaidinga – dėl finansinių ataskaitų el. rinkinyje rastų klaidų, ataskaitų 
informacija neįrašyta duomenų banke, finansinių ataskaitų rinkinys nėra 
pateiktas. 

 

Jei pateiktas rašytinis finansinių ataskaitų rinkinys, tai statusas: 
• Parsiųsta – Registrų centro filialo Juridinių asmenų registravimo skyriuje 

parsiųsta dokumentų registravimo forma. 
• Gauta – dokumentai parengti tolesniam apdorojimui ir įregistruoti Rašytinių 

finansinės atskaitomybės dokumentų registravimo programa. 
• Įrašyta – finansinių ataskaitų el. rinkinys ir kiti kartu su juo pateikti 

dokumentai įrašyti duomenų banke. 
• Atsisakyta – Registrų centro filialo Juridinių asmenų registravimo skyriuje 

buvo pakartotinai parsiųsta dokumentų registravimo forma. 

       

Galimi klaidų pranešimai ir patarimai, kaip ištaisyti klaidas 

Eil.
Nr. 

Klaidos pranešimas Aprašymas 

1. Tokio juridinio asmens 
nerasta. 

Patikslinkite juridinio asmens kodą. 

2. Juridinis asmuo nėra 
pateikęs finansinių 
ataskaitų rinkinio. 

Nurodytas juridinis asmuo nėra parsisiuntęs ir pateikęs 
finansinių ataskaitų el. formato rinkinio.  

3. Neteisingas apsaugos 
skaičius. 

Patikslinkite apsaugos skaičių (4 skaitmenis). 

 


